WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, REHABILITACYJNEGO
I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH
JAWORZYNA ŚLĄSKA:
1. Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Potrzebujących „INTEGRACJA"
ul. Słowackiego 2/1
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 608049167
e-mail: fundacjagr@interia.pl
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych udostępniana jest
przede wszystkim dla mieszkańców miasta i gminy Jaworzyna Śląska.
Sprzęt w dyspozycji wypożyczalni: wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, kule ortopedyczne, pasy
ortopedyczne, krzesła toaletowe i łóżka rehabilitacyjne.
Zasady wypożyczenia sprzętu:
1. Z wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym
na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu lub aktualnym orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności.
2. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy
Fundacją a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia, która określa warunki wypożyczenia sprzętu.
3. Wypożyczający zobowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości ustalonej na
podstawie wyceny sprzętu.
4. Po zwrocie sprzętu w stanie nie pogorszonym następuje zwrot kaucji.
5. Fundacja nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania.
Godziny otwarcia wypożyczalni:
Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00-14:00, po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

ŚWIDNICA:
1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”
ul. Grodzka 19
58-100 Świdnica
tel. 74 852-03-46
www.hospicjum.swidnica.pl
e-mail: hospicjumswidnica@op.pl
Sprzęt będący w dyspozycji hospicjum: elektryczne łóżka wielofunkcyjne, koncentratory tlenu,
materace przeciwodleżynowe, ssaki, nebulizatory, pompy infuzyjne, wózki inwalidzkie, chodziki,
wózki z toaletą
Wszystkie sprzęty są wypożyczane nieodpłatnie wyłącznie pacjentom Hospicjum.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek w godz. 10:00-14:00
Środa w godz. 12:00-16:00

2. Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna
ul. Głowackiego 2
58-100 Świdnica
tel. 603085100
e-mail: swidnica@msm.org.pl
Sprzęt będący w dyspozycji ww. stowarzyszenia wydawany jest codziennie od poniedziałku do piątku,
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-maliowym.
Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie pisma osoby wnioskującej o sprzęt oraz aprobaty
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
3. Parafia Ewangelicko-Augsuburska
ul. Ks. Agnieszki 12-14
58-100 Świdnica
tel. 607626676
Czynne w każdy czwartek, w godz. 17:00-18:00
Sprzęt będący w dyspozycji wydawany jest bezpłatnie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.
4. Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 506245990 lub 746681852
Sprzęt jest wydawany po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, po okazaniu dowodu osobistego
osoby potrzebującej sprzętu i osoby odbierającej sprzęt. Na czas wypożyczenia zawierana jest umowa
i pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł, która jest zwracana po oddaniu sprzętu.

ŚWIEBODZICE:
1. „NOWA SPRAWNOŚĆ” Sklep, Wypożyczalnia.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7
58-160 Świebodzice
tel. 74 664-02-24
W ww. wypożyczalni odpłatnie można wypożyczyć następujący sprzęt: łóżka, materace
przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki i kule.

