„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Informacja o funkcjonującej w Gminie Urzędów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
wspomagającego i pielęgnacyjnego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że realizuje projekt pn. „Środowisko
lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Lublinie, Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, Gminą Gościeradów,
Gminą Krzywda, Gminą Stanin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne
i zdrowotne.
Całkowita wartość projektu: 2 087 917,20 zł
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r., w tym
okres funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i
pielęgnacyjnego w Urzędowie to; 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.
Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w
gminach Stanin i Krzywda (powiat łukowski) oraz w gminach Urzędów i Gościeradów (powiat
kraśnicki) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez
realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w
tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie
warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego.
Projekt zakłada realizację usług świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu kraśnickiego
i łukowskiego w tym:
 poradnictwo psychologiczne, terapię, poradnictwo prawne oraz pracę socjalną;
 szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki i pielęgnacji osób zależnych;
 kompleksowe wsparcie dla opiekunów i asystentów osobistych, w tym zatrudnienie
nowych opiekunów, szkolenia wzmacniające, rozwijające kompetencje już istniejącej
kadry, szkolenia przygotowujące do zawodu;
 wsparcie uczestników projektu przez animatorów i mentorów pomoc w tworzeniu
odpowiednich warunków opieki domowej poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.

Ponadto Ośrodek informuje, iż w ramach realizacji projektu: „Środowisko lokalne motorem
rozwoju usług społecznych” w Gminie Urzędów otwarta została wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego.
Adres wypożyczalni:
Rankowskie 31, 23-250 Urzędów (budynek po byłej szkole podstawowej).
Godziny otwarcia: 09:00–14:00 (poniedziałek – piątek),
telefon: 667 745 209,

e-mail: wypozyczalnia@opsurzedow.pl
Z wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy powiatu kraśnickiego. Wypożyczanie sprzętu jest
bezpłatne po spełnieniu określonych warunków zawartych w Regulaminie korzystania z wypożyczalni.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia prosimy o zapoznanie się
z Regulaminem korzystania z wypożyczalni i jego załącznikami dostępnymi na stronie internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie: www.opsurzedow.pl
Dokumenty dostępne są również w biurze wypożyczalni i Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie.
Wykaz dostępnego sprzętu:
1) Laska inwalidzka z trzypunktowym podparciem – laska trójnóg
2) Laska inwalidzka z czteropunktowym podparciem – laska czwórnóg
3) Łóżko medyczne rehabilitacyjne
4) Materac przeciwodleżynowy
5) Poduszka przeciwodleżynowa
6) Chodzik
7) Balkonik
8) Wózek inwalidzki
9) Wózek pielęgnacyjny/toaletowy
10) Ssak elektryczny przenośny
11) Koncentrator tlenu
12) Rotor rehabilitacyjny
13) Krzesło toaletowe
14) Drabinka przyłóżkowa
15) Łatwoślizg
16) Kule ortopedyczne (2 szt. w zestawie)
17) Podnośnik wannowy
18) Krzesło prysznicowe
19) Deska/ławeczka wannowa
20) Piłka rehabilitacyjna (55 cm)
21) Hantle rehabilitacyjne (1kg)
22) Obciążniki na kończyny nogi/ręce (2kg)
Oferta wykazanego sprzętu będzie sukcesywnie poszerzana.

Anna Grzebulska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Urzędowie
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