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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  informuje,              
że w dniu dzisiejszym rozpoczyna działalność Wypożyczalnia sprzętu  
rehabilitacyjnego dla powiatu rawskiego. Wypożyczalnia została utworzona                    
w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”                           
nr RPLD.09.02.01-10-A007/17 realizowanego przez Powiat Rawski/ Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, w ramach  Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wyżej 
wymienionego Projektu. 

Wypożyczalnia mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 5 w Rawie 
Mazowieckiej, czynna jest: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8-16, piątek                             
w godz. 8-15, wtorek w godz. 10-18. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim 
uzgodnieniu, możliwe jest wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w sobotę w godz. 
9-12. 

Ze Sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy 
powiatu rawskiego spełniający  co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 
a) osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1  ustawy z dnia                     
12 marca 2014 r.   o pomocy społecznej,  

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby                  
z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi, 

c) osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, 
d) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. 
 
Osoba ubiegająca się o wypożyczenie Sprzętu, składa: 
a) formularz rekrutacyjny do Projektu, 
b) oświadczenie uczestnika Projektu, 
c) pisemny „Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego”,  
d) zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego Sprzętu. 
 
Druki, o których mowa wyżej ( a - c) dostępne są w siedzibie PCPR i na stronie internetowej 
https://www.bip.pcpr.powiatrawski.pl/aktualnosci 
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Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego: 
1. Łóżka rehabilitacyjne, 
2. Materace przeciwodleżynowe, 
3. Kule łokciowe, 
4. Kule łokciowe dziecięce, 
5. Kule pachowe, 
6. Wózki inwalidzkie,  
7. Rotory kończyn górnych i dolnych, 
8. Balkoniki rehabilitacyjne, 
9. Rolatory chodziki, 
10. Krzesełka toaletowe, 
11. Laski trójnóg 


