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Dlaczego warto skorzystać? 
 

● Dzięki udziałowi w projekcie masz możliwość uzyskania indywidualnego 
wsparcia, które umożliwi poprawę jakości opieki domowej sprawowanej nad 
osobą niesamodzielną 

● Możesz wybrać interesujące Cię szkolenie oraz profesjonalne doradztwo 
pielęgniarki, fizjoterapeuty czy psychologa – dokładnie takie, jakie jest Ci w tej 
chwili potrzebne,  

● W ramach projektu będziesz mogła/mógł nauczyć się jak w łatwy sposób 
poszukiwać niezbędnych informacji w Internecie – nasz trener IT nauczy Cię 
jak w prosty i przystępny sposób poszukiwać informacji niezbędnych w 
opiece, 

● Pomożemy Ci profesjonalnie przygotować się do opieki nad osobą 
wymagającą wsparcia w taki sposób, aby codzienna pielęgnacja nie stanowiła 
już dla Ciebie trudności, 

● Otrzymasz wsparcie osobistego menadżera opieki, 
● Jeżeli wyrazisz potrzebę spotkania z psychologiem, pielęgniarką, 

fizjoterapeutą, – zorganizujemy to dla Ciebie.   
● Jeśli potrzebujesz sprzętu medycznego, będziesz mógł bezpłatnie skorzystać 

z naszej wypożyczalni oraz uzyskać informacje jak poprawnie korzystać z 
urządzeń 

● Jeśli potrzebujesz opieki odciążeniowej, aby móc odpocząć i zregenerować 
siły, zajmiemy się profesjonalnie Twoim bliskim w tym czasie 

 
 

Zgłoś się do Nas jeżeli  
 Jesteś osobą z niepełnosprawnościami i opiekujesz się osobą niesamodzielną 
 Jesteś w trudnej sytuacji finansowej (dla osoby samotnie gospodarującej-dochód 

mniejszy niż lub równy 701 zł na osobę, natomiast dla osoby w rodzinie –dochód 
mniejszy niż lub równy 528 zł na osobę) i opiekujesz się osobą niesamodzielną 

 Jesteś osobą długotrwale bezrobotną i opiekujesz się osobą niesamodzielną 
 Jesteś osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i 

opiekujesz się osobą niesamodzielną 
 
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać osobiście:  
w Biurze Projektu pod adresem: 32-412 Wiśniowa 449 w godzinach od 9:00 do 16:00 
od Poniedziałku do Piątku 
tel: 691 444 994,  tel: 691 100 545 , e-mail: centrum@cmedica.pl  

Szczegółowe informacje znajdziesz również na portalu Centrum 
www.centrumplus.cmedica.pl. 
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Wykaz sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, medycznego z naszej 
wypożyczalni: 

 Rotory rehabilitacyjne 
 Łatwoślizgi 
 Drabinki przyłóżkowe 
 Obrotowa platforma do przesadzania 
 Lampa sollux 
 Przenośny aparat do elekroterapii 
 Podnośnik pacjenta elektryczny jezdny 
 Elektrostymulator mięśni 
 Ssak medyczny 
 Podnośnik krzesło –wanna 
 Aparat mierzenia ciśnienia –automatyczny 
 Wózek prysznicowy-toaletowy 
 Lampa bioptron 
 Pulsoksymetr palcowy 
 Inhalator 
 Termometr elektroniczny bezdotykowy 
 Aparat treningowy do oddychania 
 Pas transferowy 
 Aparat do laseroterapii 
 Przenośny aparat do magnetoterapii 
 Aparat do masażu uciskowego 
 Piłka gimnastyczna 


