
 

 

 

 

Miasto Piotrków Trybunalski wraz z trzema Partnerami: Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół "Mam Sąsiada" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA” realizuje projekt „Razem możemy jeszcze więcej” 

 - współfinansowany środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  

 

Działania projektu w latach 2020 – 2023 kosztem ponad 7 mln zł. są realizowane  

w 8 modułach: 

1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania; 

2. Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 

znacznym; 

3. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4. Klub seniora; 

5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; 

6. Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej; 

7. Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"; 

8. Mieszkania wspomagane. 

 

 

Blisko 50 mieszkańców naszego miasta skorzystało już z oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

przy ul. Zamkowej 50 w Piotrkowie Trybunalskim.  Z informacji przekazanych przez p. Karola 

Sekulskiego -  najwięcej podpisanych umów dotyczyło użyczenia:  

 

 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych, 

 materacy do łóżka rehabilitacyjnego, 

 materacy przeciwodleżynowe, 

 chodzików, 

 wózków inwalidzkich. 

Pełny wykaz dostępnego sprzętu dostępny pod artykułem. 

 

 

Dla kogo ? 

Ze sprzętu mogą bezpłatnie  korzystać mieszkańcy Miasta Piotrków Trybunalski,  spełniający co 

najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

 

 



 

 

 

 

- osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o 

którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 

- 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,  

 

- osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, 

 

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego.  

 

Co trzeba złożyć ? 

- Dane uczestnika indywidualnego; 

- Wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego; 

- Zaświadczenie lekarskie; 

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane);  

- Formularz dot. informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Gdzie można pobrać dokumenty? 

- w siedzibie wypożyczalni 

- ze strony BIP DDPS w Piotrkowie Trybunalskim: 

https://ddpspiotrkow.bip.wikom.pl/strona/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego 

 

 

Godzina otwarcia wypożyczalni przy ul. Zamkowej 5  

poniedziałek – czwartek: 8.00-16.00 

piątek: 9.00-17.00 

 

Telefon: 44 645 98 12 

 

 


