REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZETU REHABILITACYJUNEGO I POMOCNICZEGO
PRZY ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ POMCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POWIATU RZESZOWSKIEGO

1. Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego działa
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.nr.20
poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Związku
2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego jest jednym z głównych Programów realizowanych
przez Związek zgodnie ze Statutem. Wypożyczalnia jest działalnością nieodpłatną.
3. Zakres terytorialny Wypożyczalni obejmuje mieszkańców powiatu rzeszowskiego.
4. Siedziba wypożyczalni znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach biurowo
magazynowych w Rzeszowie na ul. Leszka Czarnego 1A – PARTER i zajmuje powierzchnie
90 m2.
5. Cele zakres i zadania wypożyczalni sprzętu:
- ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez możliwość bezpłatnego korzystania
z wypożyczonego sprzętu
- przyśpieszenie lub przywrócenie sprawności fizycznej organizmu pozwalającej np. powrót
do aktywności zawodowej i społecznej.
- korzystania z bezpłatnego instruktarzu w zakresie prawidłowej obsługi
i eksploatacji użyczonego sprzętu.
6. Godziny Funkcjonowania wypożyczalni:
Poniedziałek – wtorek – w godz. 8.00 -16.00 oraz od środy do piątku w godz. 8.00-15.00
7. Źródła finansowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: Starostwo Powiatu
Rzeszowskiego, Urząd Marszałkowski – ROPS, PFRON, darowizny firm i osób fizycznych
w ramach 1%.
8. Zasady świadczonych usług:
- sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie dla osób niepełnosprawnych, starszych zamieszkałych
na terenie powiatu rzeszowskiego na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne
2 miesiące
- instruktaż obsługi wypożyczanego sprzętu w magazynie
-właściwy dobór i dopasowanie udostępnionego sprzętu i urządzeń pomocniczych

ZASADY
Udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego
1. Z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mogą korzystać osoby niepełnosprawne
i starsze zamieszkałe na terenie powiatu rzeszowskiego:
-którzy utracili sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości dalszej
rehabilitacji i leczenia w warunkach domowych
- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- osoby starsze, które z racji chorób lub wieku wymagają wsparcia w korzystaniu ze
sprzętu czy urządzeń wspomagających ich samoobsługę
2. Sprzęt wypożyczany jest na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 2 miesiące.
A w szczególnych uzasadnionych przypadkach (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) okres
wypożyczenia sprzętu może ulec wydłużeniu.
3. Dokumenty na podstawie, których wypożyczany jest sprzęt:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu
rehabilitacyjnego lub pomocniczego
- lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
4. Przy wypożyczeniu sprzętu osoba wypożyczająca (opiekun) podpisuje umowę użyczenia
o terminowym i nieuszkodzonym zwrocie sprzętu oraz wyraża zgodę na złożenie oświadczeń
RODO.
5. Pracownicy wypożyczalni prowadzą na bieżąco ewidencję posiadanego sprzętu
w formie papierowej i elektronicznej. Sprzęt jest numerowany według poszczególnych kategorii.
Wypełnione Umowy Użyczenia są segregowane według rodzaju sprzętu.
6. Osoba niepełnosprawna wypożyczająca sprzęt lub opiekun podpisuje Umowę Użyczenia oraz
zobowiązuje się do właściwego zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, a w przypadku
uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia sprzętu do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego.

