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REHACARE to największa światowa impreza w dziedzinie rehabilitacji, 

która  gromadzi setki wystawców i tysiące specjalistów z różnych dziedzin  

i profesji związanych  

z pomocą  osobom z różnymi niepełnosprawnościami. 

 

 Każdego roku targi REHACARE oferują wiedzę umożliwiającą kompleksowy 

przegląd, czy porady z obszaru rehabilitacji, opieki i pielęgnacji nad osobami  

z niepełnosprawnościami, zarówno poprzez wizualne prezentacje eksponatów targowych, jak 

i seminaria tematyczne, konferencje, kongresy i pokazy.  W tym roku REHACARE obchodzi 

40-lecie istnienia na rynku! 

 Oferta targów REHACARE obejmuje m.in: fizjoterapię, ergoterapię,  żywienie, 

wyposażenie kuchni dla osób z niepełnosprawnością,  wózki inwalidzkie i inne pojazdy dla 

osób z niepełnosprawnością ruchową, sprzęt ułatwiający poruszanie się, terapię i trening, 

opiekę codzienną, technologie pomocnicze dla osób niewidomych, sport niepełnosprawnych, 

środki komunikacji, wyposażenie domów i mieszkań, odzież, higienę ciała, środki 

pomocnicze i sprzęt do opieki, wykształcenie oraz miejsca pracy dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. 

 Z roku na rok rośnie zainteresowanie targami REHACARE. W 2016 r. wystawę 

odwiedziło ponad 40 000 specjalistów branży z całego świata, a swoje innowacyjne produkty 

zaprezentowało 915 firm z 37 krajów. W sumie wystawcy wypełnili po brzegi 5 hal 

targowych i zajęli powierzchnię około 32.000 m2ustanawiając w ten sposób nowy rekord 

 w historii targów REHACARE. Dla porównania na targach w roku 2015 swoje innowacyjne 

produkty zaprezentowało 754 wystawców z 37 państw, a wystawę odwiedziło 39 000 osób 

(messeundduesseldorf.blogspot.in). 

 Z przeprowadzonych badań po ostatniej edycji w 2016 r. wynika, że 90% 

przedsiębiorców było bardzo zadowolonych z uczestnictwa w targach, a 83% uważało, że już 

same targi były dla nich dużym sukcesem biznesowym. 

  Targi to platforma informacyjno - komunikacyjna osób z niepełnosprawnościami, 

potrzebujących opieki pielęgniarskiej, osób starszych i przewlekle chorych. Niezależnie od 

tego, czy chodzi o mobilność czy o pomoce codzienne, ambulatoryjną pomoc medyczną, 

sprzęt komunikacyjny, wolne od barier koncepcje życiowe czy pomysły sportowe, 

turystyczne i rekreacyjne, goście Rehacare znajdą wszystko w jednym miejscu 

(www.rehacare.de). 
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 Wydarzenie to stanowi idealne miejsce gromadzenia informacji i komunikacji dla 

liderów branży, nowatorskich produktów i usług oraz organizacji społecznych, grup 

samopomocowych i instytucji non-profit, które chcą otrzymać szczegółowe informacje 

dotyczące najnowszych osiągnięć, produktów, usług i trendów w branży, rozwijania nowych 

relacji biznesowych i nawiązywania kontaktów handlowych. Bogaty program  kongresu, 

różnymi forami i obszarami tematycznymi oraz świat dla dzieci doskonale prezentują ofertę 

targową (tradefairdates.com). 

 W roku 2017 targi REHACARE odwiedziło znowu niemal 40 000 specjalistów, 

pacjentów i ich rodzin. W tym wydarzeniu uczestniczyli  ludzie z ponad 70 krajów. 

 Wśród 780 wystawców z 39 krajów , innowacyjne produkty i usługi prezentowane było 

około 100 stowarzyszeń i organizacji od samopomocy i ekonomii społecznej. 

 Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne i wzrost potrzebujących opieki, potrzeba 

na produkty rehabilitacyjne i pielęgnacyjne i usługi stale rośnie.  

 Jednym z ważnych tematów REHACARE 2017 była mobilność. Niezależnie od tego, 

czy są to wózki, sprzęt do prowadzenia pojazdów, asystenci czy specjalne typy samochodów, 

wystawcy pokazali całą gamę najnowocześniejszych technologii, które sprawiają, że 

codzienność z niepełnosprawnością jest znacznie łatwiejsze i bardziej dostępne, a jakość 

życia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami jest na coraz wyższym poziomie. 

(www.rehacare.de). 

 

W tegorocznej edycji targów REHACARE uczestniczyło 8 firm z Polski: 

- Alreh Medical Sp. z o.o. (www.alreh.pl) 

- AssisTech Sp. z o.o. (www.assistech.eu) 

- F.H.P. LignuMa (www.reharot.pl) 

- LIW Care Technology Sp. z o.o. (www.liwcare.pl) 

- MYWAM Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna (www.mywam.pl) 

- NOEL s.c. (www.stabilo.krakow.pl) 

- P.T. Tanalski (www.tanalski.eu) 

- Reha-Bed Sp. z o.o. (www.rehabed.pl) 

www.messeundduesseldorf.blogspot.com oraz www.as-messe.pl 
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Raport z targów REHACARE w Düsseldorfie opracowali: 

dr Dominika Zawadzka Katedra Terapii Zajęciowej AWF Wrocław 

oraz studenci III roku Kierunku Terapii Zajęciowej AWF Wrocław: 

Anna Szweda, Adrianna Kaszubowska oraz Wojciech Włodarczyk 

 

  

 

 

 

 Raport został opracowany według autorskiego pomysłu a wszystkie 

informacje w nim zawarte pochodzą z źródeł własnych oraz materiałów 

dostępnych i rozpowszechnianych podczas targów REHACARE Düsseldorf 

2017r.  
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TECHNOLOGIE I TRANSPORT: 

Egzoszkielety: 

Rewalk Personal Exoskeleton 

6.0 System ReWalk Personal 6.0 

jest przeznaczony do całodziennego 

chodzenia.  Zapewnia najbardziej 

precyzyjne dopasowanie, najwyższą 
prędkość chodu i najbardziej 

naturalny chód spośród każdego 

dostępnego egzoszkieletu. 

Rewalk rehabilitacyjny jest 

skonstruowany do stosowania  

w klinice, gdzie może zapewnić cenne 

ćwiczenia i terapię. Umożliwia także 

osobom, przygotowywanie się do 

korzystania z systemu ReWalk 

Personal w domu i w społeczeństwie. 

Centra Szkoleniowe certyfikowane 

przez ReWalk są zlokalizowane w 

USA, Niemczech, Kanadzie, Izraelu, 

Australii i Nowej Zelandii. 

 

 

        http://rewalk.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Ekso BIONICS 

 

 

Egoszkielet EKSO BIONICS to 

przenośny bioniczny szkielet 

przeznaczony do użytku  

w celach rehabilitacji 

praktycznie każdego pacjenta  

z niedowładem kończyn 

dolnych. Pozwala na 

wykonywanie ruchów 

wstawania z/siadania na krześle 

oraz na wykonywanie chodu  

w sposób naturalny,  

z prawidłowym przenoszeniem 

obciążenia  między 

kończynami.  

Egzoszkielet jest zasilany                    

bateryjnie, ruchy są 
wykonywane za pomocą 
silników, co wspomaga utracone 

funkcje nerwowo-mięśniowe, 

dzięki czemu można np.: 

• Umożliwić ludziom po porażeniu całkowitym, z minimalną sprawnością przedramion, 

wykonywanie ruchów wstawania i chodzenia; 

• Ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu; 

• Wspomagać odpowiednie stawianie stóp na ziemi. 

http://eksobionics.com/                                                                                              
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WÓZKI; SKUTERY 

Handscoot 

Jest to  pojazd 

przeznaczony dla osób  

z niepełnosprawnością 
ruchową – zarówno dla 

osób z niedowładem jak  

i brakiem kończyn dolnych. 

Pojazd ten, daje niezwykłą 
niezależność osobom 

poruszającym się na 

wózkach. Najważniejszą 
cechą tego pojazdu jest 

jego dostosowanie do 

potrzeb 

niepełnosprawnych. Nie ma 

konieczności uciążliwego 

przesiadania się z wózka do 

samochodu. Specjalnie 

zaprojektowana rampa 

pozwala wjechać wózkiem 

na podest pojazdu. 

 

 

http://handiscoot.eu/ 
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Mustang 

 

"Mustang" napęd 

elektryczny do wózka 

ręcznego, doskonały dla 

osób podróżujących  

z swoim wózkiem oraz 

tych, którzy nie mają zbyt 

dużo miejsca na 

przechowywanie dużego 

wózka elektrycznego. 

Napęd elektryczny 

sprawdzi się, jako idealne 

rozwiązanie pozwalające 

zachować niezależność 
oraz swobodę  

z samodzielnego 

podróżowania z wózkiem. 

Zmiana wózka 

elektrycznego na ręczny 

 i odwrotnie, zajmuje 5 sekund. Napęd jest podczepiany do posiadanego przez klienta wózka 

składanego typu krzyżak, nie ma potrzeby zakupu nowego wózka. 

http://tanalski.eu/index.html                                          
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Rydwan 

"Rydwan" napęd elektryczny do wózka ręcznego aktywnego, doskonały dla osób 

podróżujących z swoim wózkiem oraz tych, którzy nie mają zbyt dużo miejsca na 

przechowywanie dużego wózka elektrycznego. Napęd elektryczny sprawdzi się, jako idealne 

rozwiązanie pozwalające zachować niezależność oraz l                                                        

swobodę z samodzielnego podróżowania z wózkiem. Zmiana wózka elektrycznego na ręczny 

i odwrotnie, zajmuje kilka sekund. Napęd jest podczepiany do posiadanego przez klienta 

wózka aktywnego, nie ma potrzeby zakupu nowego wózka 

http://tanalski.eu/index.htm 
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Heymer Rasant 

Jest elektrycznym  napędem 

pomocniczym dla 

użytkownika wózka, który 

może być zamontowany 

praktycznie do wszystkich  

składanych wózków  

i krzeseł 

karmiących. Dodatkowy 

napęd przekształca wózek 

do elektrycznego wózka 

inwalidzkiego, przy 

zachowaniu praktycznie 

wszystkich zalet wózka 

składanego. Całkowita 

szerokość wózka nie 

zmienia się dzięki 

zamocowaniu dodatkowego 

napędu, a krzesło pozostaje 

składane. 

 

http://www.rehatechnik-heymer.de/ 

-xRover Reha M 

  Standardowy model xRover REHA M. Zapewnia  maksymalny 

komfort, a także wszystkie korzyści podróżne i projektowe.  
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                            http://xrover.cz/en/products/reha-standard-m?section=reha 

Coseat 

COSEAT jest dostępny w trzech 

wersjach. Jako "podstawowy 

system COSEAT" system może 

być zainstalowany na niemal 

wszystkich standardowych 

wózkach inwalidzkich między 

podwoziem a systemem 

siedzenia. Wszystkie funkcje 

COSEAT są zatem dostępne dla 

użytkownika. Element "COSEAT" 

jest dostarczany z systemem 

siedzeń i może być także 

instalowany na prawie wszystkich 

popularnych podwoziach 

wózkowych. "COSEAT 

kompletny" dostarczany jest jako 

kompletny elektryczny fotel z 

systemem siedzenia i podwoziem. 

 

http://www.moso-gmbh.de 
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Vanraam 

 

OPair jest wózkiem, w którym 

można transportować osobę 
poruszającą się na wózku. 

Siedzenie dla użytkownika / 

pasażera na wózku jest 

przymocowane do przedniej 

części roweru. Od tyłu 

rowerzysta ma przegląd drogi 

 i widok na pasażera. W wersji  

z podziałem ramki przednia 

część jest łatwa do usunięcia  

z elementu rowerowego, co 

umożliwia użycie go jako 

miejsca na wózku. 

 

 

 

 

https://www.vanraam.com/en-gb 
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SolaX 

S2131 to świetny bezpieczny, 

przenośny i niezawodny skuter  

o krótkim zasięgu. Zapewnia to 

dużą wygodę podczas codziennych 

czynności i podróży. Różni się od 

konwencjonalnego wózka, nasz 

skuter jest napędzany 

akumulatorem i można go 

prowadzić w wielu miejscach, 

takich jak rynki, sklepy, windy. 

Pozwala na poprawę jakości życia, 

umożliwiając osobom mniej    

mobilnym normowanie 

codziennego trybu życia 

 i oszczędza czas i energię, aby 

dotrzeć do celu. 

http://wheelscooters.com/ 

Kempf 

 

Jest to łatwe rozwiązanie do jazdy  

z jedną ręką na kierownicy to Picado,- 

stabilizowane pokrętło sterownicze  

z elementami sterującymi funkcjami 

drugorzędnymi zainstalowanymi na 

lewo lub prawo na kierownicy. 

Używając tylko jednej ręki kierowca 

steruje swoim samochodem trzymając 

pokrętło sterujące i włącza funkcje 

elektryczne za pomocą przycisków 

umieszczonych niedaleko kciuka. 

PICADO jest mocno przymocowany do 

obręczy kierownicy, PICADO 

wykorzystuje istniejące połączenie 

kablowe w celu przesłania sygnałów 

 z kierownicy do deski rozdzielczej 

 i dlatego nie wymaga baterii; jego 

niezawodność jest gwarantowana. 
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http://www.kempf-usa.com/Kempf_car_hand_controls_Picado.html 

 

-Progeo 

O firmie: 

 

 „ZADAWALAMY JAKOŚCIĄ JUŻ OD 20 LAT.  DZISIAJ JESTEŚMY ENTUZJAZMEM 

I EMOCJĄ. 

 

 Czasami kreatywność i innowacyjność nie wystarczą do zbudowania nowego 

produktu. Dlatego stawiamy sobie dalsze cele: nadajemy wózkowi wyjątkowe cechy 

 i osiągnięcia, dynamizm na żywo w absolutnej wolności, gdziekolwiek i tak, sprawiając, że 

nasze marzenia lecą ponad wszelką przeszkodę, poza jakąkolwiek barierę. To jest nasz świat; 

to jest nasza wolność naszego codziennego życia.” 

 

http://www.rehateamprogeo.com 
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Rodzaje wózków: 
 

• Exelle 

 

 

Exelle, jeden z pierwszych wózków urodzonych z PROGEO, wciąż jest obecny ze 

względu na harmonijne kształty i udowodnioną odporność i niezawodność. Dzięki 

nowym rozwiązaniom technicznym model ten jest ponownie odnawiany poprzez 

bardziej dynamiczny i smukły design. Struktura zachowuje swój pierwotny opór, ale 

jego waga jest o prawie 2 kg niższa od poprzedniej. 

Typologia: ultralekki wózek inwalidzki ze składanym systemem krzyżowym do 

użytku wewnątrz i na zewnątrz. 

 

http://www.rehateamprogeo.com 
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• Exelle Junior 

 

Dzięki Exelle Junior, Progeo na nowo definiuje aktywny wózek dla dzieci, skupiając uwagę 
na innowacyjnym designie, a także na personalizacji postawy i pozwalając na rozwój dziecka. 

Typologia: ultralekki wózek inwalidzki ze składanym systemem krzyżowym do użytku 

wewnątrz i na zewnątrz. 

• Exelle Vario 

 
 

Odnowiona i rozświetlona, kompaktowa i elegancka, Exelle Vario jest wyposażona  

w bardzo funkcjonalny system do odchylania podnóżków do wewnątrz / na zewnątrz lub 

po prostu ich wyjmowania. W pełni konfigurowalny z szeroką gamą kolorów 

 i akcesoriów. 

Typologia: ultralekki wózek inwalidzki ze składanym systemem krzyżowym do użytku 

wewnątrz i na zewnątrz. 

http://www.rehateamprogeo.com 
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• Variotronic 

 
Variotronic to specjalny model dwufunkcyjny. Może być używany jako wózek ultralekki 

ręczny (Exelle Vario) lub jako wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Variotronic)  

z łatwym i szybkim w montażu zestawem elektronicznym zapewniającym moc 

 i niezawodność do użytku na zewnątrz. 

 

• Basic Light 

 
 

Ewolucja projektu Basic Light osiągnęła niezrównany poziom doskonałości dzięki 

Basic Light Plus i jego wyjątkowo elastycznej i w pełni wyposażonej ramie. Model 

ten oferuje bardzo wysoki poziom jakości, zwrotność i lekkość, unikalne w swoim 

rodzaju. 

Konfiguracja: Odchylane podłokietniki, odchylane, zdejmowane, regulacja wysokości 

i głębokości. Kółka transportowe do wąskich przejść (opcja bezpłatna). Anty 

wywrotki (opcja bezpłatna) .Pomoc przechylania (opcja bezpłatna). Oparcie 

 z regulowanymi paskami na rzep i tapicerką wykonaną z miękkiej tkaniny > 

Regulacja wysokości i nachylenia oparcia > Zdejmowany i odchylany podnóżek Płyta 

podnóżka regulowana pod kątem http://www.rehateamprogeo.com 
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• Junior Light 

 
 

Nowy model lekkiego wózka inwalidzkiego dla wieku ewolucyjnego, który w 

standardowej konfiguracji zawiera niektóre z najważniejszych akcesoriów. Doskonały 

stosunek jakości do ceny. 

• Tekna Advance 

 

Wersja 2014 jest prezentowana z bardziej dynamicznym designem, z nowymi innowacyjnymi 

rozwiązaniami technicznymi, z ukośnym systemem składania ukrytym pod siedzeniem oraz  

z zauważalną redukcją całkowitej masy. 

 

http://www.rehateamprogeo.com 

 



23 

 

• Yoga 

 

Opatentowany układ składania umożliwia otwieranie i zamykanie wózka za pomocą jednego 

prostego ruchu oparcia. Funkcjonalność i wygoda połączone z liniowym i eleganckim 

wyglądem. 

• Ego 

 
 

Kiedy projekt i technologia spotykają się, wspaniała rzeczywistość ożywa ... .. "EGO", 

nowa koncepcja aktywnego wózka inwalidzkiego przez PROGEO. Innowacyjny 

system otwierania / zamykania łatwy w obsłudze i niezrównana sztywność dla 

wyjątkowo lekkiego składanego wózka inwalidzkiego (mniej niż 10 kg w najlżejszej 

konfiguracji). Ultralekkie, eliptyczne rurki ze stopu aluminium lub włókna 

węglowego, ekstremalnie zmniejszone obciążenie ... to tylko niektóre cechy modelu 

TOP http://www.rehateamprogeo.com 
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• Tilt Adult 

 

Zakres regulacji i adaptacji ultralekkiego wózka inwalidzkiego nowej generacji jest połączony 

z funkcją pochylenia w przestrzeń. Wygoda, zwartość i waga wózka inwalidzkiego są 
również zaprojektowane, aby znacznie pomóc osobie obsługującej. 

• Joker 

 
Bardzo udany wózek o sztywnej ramie, który nigdy nie przestaje zadziwiać. Dzięki 

ultralekkiemu eliptycznemu ramowemu korpusowi ze stopu aluminium lub włókna 

węglowego jego dobrze znana charakterystyka jazdy i lekkości jest jeszcze bardziej 

udoskonalona w wersji 2014. Liniowy i agresywny, Joker wykorzystuje innowacyjne 

rozwiązania techniczne do pełnej personalizacji. 

 
http://www.rehateamprogeo.com 
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• Joker Junior 2.0 

 

Nowy projekt, sztywna rama pomyślana i produkowana w celu zaspokojenia potrzeb dzieci, 

takich jak lekkość, zdolności adaptacyjne i personalizacja. Każdy szczegół ma na celu 

umożliwienie dziecku w najlepszym wypadku wyrażenie swojej dynamiki. Co więcej, nowy 

kształt ramy wraz z odwodzeniem i nowym systemem podnóżków pozwalają na optymalną 
postawę. 

• Joker R2 

 

 

Agresywny design, podstawowe linie ramy i nerwowość, wyróżnia się wyjątkową lekkością 
 i maksymalną elastycznością. 

 http://www.rehateamprogeo.com 
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• Carbomax 

 

Carbomax, nieskończona emocja ... 

Wynikające z badań nad wykorzystaniem zaawansowanych materiałów, Carbomax stanowi 

skrajną syntezę obecnych badań PROGEO. 

Wykonany z pełnej ramy z włókna węglowego, wykorzystuje najnowsze technologie  

w każdym detalu. 

Konstrukcja, lekkość i sztywność na najwyższym poziomie, jednak zachowujące obszerne 

 i proste regulacje. 

• Joker Energy 

 

Jest to sztywny ramowy wózek. W pełni spawana, dostosowana rama, w której można 

regulować tylko oparcie. Rurka sekcji eliptycznej poprawia sztywność zaprojektowanego, 

wyjątkowo lekkiego i kompaktowego wózka 

http://www.rehateamprogeo.com 
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• Noir 2.0 

 
 

Noir 2.0, jedyny na wymiar wózek z włókna węglowego, odnawia się  
w liniach i kształtach, poprawiając jego wygląd i osiągi. Każdy szczegół jest 

dokładnie zaprojektowany, aby osiągnąć zadziwiający, przyciągający wzrok i liniowy 

wygląd, a także minimalną wagę, maksymalną wytrzymałość oraz wyjątkową 
zwrotność i dynamikę. Wózek, który jest uformowany wokół Ciebie, staje się 

integralną częścią Twojego stylu i Twojego własnego uroku. 

• Duke 

 
 

Duke: wózek złożony z dwóch ram w monocoque z włókna węglowego  

o zróżnicowanych kształtach przekroju, aby nadać mu odporność i reaktywność. 
Konstrukcja i charakterystyka dostosowanego do potrzeb wózka inwalidzkiego przy 

zachowaniu szansy na ostateczną regulację. 
http://www.rehateamprogeo.com 
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-ENJOYCARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enjoycare.com/En/ 

• Wysokiej jakości lekka rama aluminiowa z tajwańskim materiałem dobrej jakości, 

usprawnienie i nowatorski projekt  

• Podnoszone podłokietniki, przyjazna konstrukcja do wsiadania i wysiadania 

• Odczepiane i regulowane na wysokość podłokietniki 

• Łatwe w obsłudze dźwignie wolnego biegu w celu odłączenia silników 

• Oddzielnie Elektrycznie regulowany system dla wózka inwalidzkiego: Elektrycznie 

regulowany system oparcia Elektrycznie regulowany system pochylania siedziska 

Elektrycznie regulowany podnóżek razem lub osobno  

•  Składany system kół przeciwkradzieżowych z magnesem   

• Duże 16-calowe koła pneumatyczne z aluminiową obręczą 

 

 



29 

 

Enjoycare 
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Podnośniki 

Hawle TreppenLifte 

 

 Te schody umożliwiają wielu 

ludziom możliwość, mimo 

ograniczeń zdrowotnych, aby żyć 
w ich otoczeniu. Nie ma to 

znaczenia, jeśli istniejące klatki 

schodowe są proste lub kręte. 

Możemy zbudować idealne 

rozwiązanie. 

Instalacja ta jest również 
optycznie dostosowana, aby 

pasowała najlepiej do osobistego 

otoczenia. Tapicerki, a nawet 

więcej szyn można wybierać w 

wielu kolorach.  

 

 

 

 

 

 

 

http://hawle-treppenlifte.de/ 
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TGR Jolly 

 
Jolly 

TGR to schodołaz gąsienicowy, 

który znajduje zastosowanie  

w tych przypadkach, w których 

żaden inny sprzęt się nie 

zmieści. Transporter schodowy 

pokonuje zakręty pod kątem 

prostym na spoczniku o 

wymiarach 100 cm na 100 cm, 

natomiast zakręty w kącie 

półpełnym (180°) na spoczniku 

105 cm na 200 cm. Podobnie 

jak inne transportery 

gąsienicowe jest urządzeniem 

ruchomym, dzięki czemu nie 

wymagana jest instalacja tego 

urządzenia 

 

 

 

http://Tgr-deutschland.de 
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Caterwil GTS3 

 

Nowy model GTS3 jest trzecim 

pokoleniem wznoszącym się 
wózkiem CaterWil. Model ten jest 

opracowywany we współpracy  

z inżynierami największego 

producenta sprzętu holdingowego 

Shvabe. Produkcja nowego modelu 

została stworzona przez firmę 
"Caterwil". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://caterwil.com/gts3/ 
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Inne podnośniki 
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CHODZIKI: 

 

RCN Walker GW 120 – chodzik zapewnia 

bezpieczeństwo w poruszaniu się osobom starszym 

oraz tym, które maja problemy z przemieszczaniem 

się. Osoby z trudnościami  z chodzeniem mogą czuć 
się bezpiecznie. Poprzez umieszczone w chodziku 

siedzisko klient w każdej chwili może usiąść  
i odpocząć.    
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ŁÓŻKA I MEBLE: 

 

Szczelny materiał pod 

tapicerką. Istnieje higieniczna 

szczelina pomiędzy siedzeniem  

a oparciem. 

Fotel posiada regulowane oparcie 

 i podnóżek na nogi. 

Pozycja może być regulowana przez 

osobę siedzącą lub stojącą za 

krzesłem. 

Pod spodem jest kierunkowe koło, 

które zapewnia, że krzesło przesuwa 

się prosto, gdy klient w nim siedzi. 

Fotel znajduje się na 4 kółkach 

obrotowych z hamulcem. 

Jest również składany podnóżek  

z antypoślizgową powierzchnią. 

 

 

www.jech.eu 
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ŁÓŻKO SENSIDA 3: 

Niskie łóżko 

pielęgnacyjne  

z ruchomą/regulowaną 
podstawą. 

Łóżko może być 
regulowane na 4 różne 

wysokości. 

Długość łóżka jest 

regulowana bez żadnych 

narzędzi w ciągu kilku 

sekund. 

 

 

2 automatyczne pozycje:  

-automatyczne 

komfortowe siedzenie 

-automatyczne unoszenie. 

Przełączane światło nocne 

pod łóżkiem 

         

 

 

 

 

 

 

 

3 rodzaje/poziomy rozłożenia łóżka.  

 

http://www.wi-bo.com 
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SAFESPACES: Łóżko 

Miejsce trwałe i miękkie do spania 

 i odpoczynku. Przestrzeń dla każdego, 

kto może nie czuć się bezpiecznie  

w zwykłym pokoju. Safespace jest 

przeznaczony dla osób z autyzmem, 

padaczką, niebezpiecznymi 

zachowaniami, dla osób, które stanowią 

wyzwanie i mają trudności w nauce,  

w tym osoby z pełną mobilnością. 

Zapewnia niezwykle wytrzymałą 

przestrzeń, która może być kopana, 

dziurawiona i uderzana głową. Może 

wytrzymać trudne zachowanie zarówno 

u dzieci jak i dorosłych. Zapewnia 

przestrzeń, w której można spać, 

poruszać się, kręcić lub grać swobodnie, 

zmniejszając ryzyko obrażeń przez 

wyeliminowanie twardych powierzchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safespaces.co.uk 
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HIGIENA: 

BATH BUDDY: 

Bath Buddy pomoże 

osobom 

 z ograniczonymi 

możliwościami  

w kąpieli: wejścia do 

wanny i wyjścia z niej. 

Bath Buddy daje 

możliwość bezpiecznej  

i stabilnej kąpieli. 

Pozwala ludziom na 

kąpiele, tak jak zawsze 

to robili oraz umożliwia  

leżenie na dnie wanny. 

Jest to niedroga opcja, 

którą można łatwo 

usunąć po użyciu i nie 

wymaga kosztownych 

zmian w łazience. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bath-buddy.com 
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SEAHORSE PLUS:  krzesło 

Krzesło Toaletowe oraz krzesło pod 

prysznic- Seahorse Plus może być użyte 

w toalecie lub poza nią z wyjmowanym 

pojemnikiem. Łatwa obsługa 

nachylenia ułatwia kąpiele w tym np. 

mycie głowy. 
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AEROLET – PODNOŚNIK NA TOALETĘ: 

Łatwy w obsłudze, ergonomiczny podnośnik toaletowy 

daje użytkownikowi niezależność, szybszy transfer na 

toaletę. Zapewnia prywatność oraz godność. 
Przeznaczony dla osób starszych, słabych oraz dla osób 

o ograniczonej sprawności ruchowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxyonwolff-duesseldorf.de 
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PRYSZNIC I TRANSFER GURNEYS: 

Serie UDW Shower 

Gurneys firmy RCN są 
idealne do transportu 

 i natrysku pacjentów. 

Wózki te wyposażone są 
w ramę ze stali 

nierdzewnej i miękką 
wkładkę z wanną. 
Dodatkowe cechy: 

składana szyna głowicy, 

regulacja wysokości, 

pozycjonowanie, 

regulowane oparcie, 

miękki materiał 

zapewnia komfort, łatwy 

do dezynfekcji i 

czyszczenia, opuszczane 

szyny boczne i stopowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rcn-medizin.de 
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AKCESORIA I POMOCE: 

UCHWYTY: 

 

Opatentowany system Mobeli oferuje 

praktyczną pomoc, która od wielu lat 

sprawdza się w najlepszy możliwy sposób w 

codziennym życiu osób  

z niepełnosprawnością i starszych. Te 

uchwyty są szybko i komfortowo 

przymocowane i tak samo ja łatwo 

zdemontować ponownie. Wystarczy nacisnąć 
dwie podkładki ssące o średnicy 120 mm na 

płaszczyznę, nieporowatą powierzchnię, 
docisnąć ramię wahacza próżniowego. Bez 

klejenia i bez użycia wiertarki. Łatwo można 

zmienić ich położenie i korzystać w wygodny 

dla siebie sposób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mobeli.com 
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CHAIRLESS CHAIR: krzesło. 

Precyzyjne krzesło umożliwia ergonomiczne kształtowanie miejsca pracy. Cechy krzesełka: 

elastyczność, indywidualna regulacja wysokości siedziska, wsparcie w pracy stojącej, 

siedzące Wsparcie dla stojących miejsc pracy, 

wolność ruchu, szybki przełącznik między 

siedzeniem, staniem i chodzeniem, 

indywidualizacja, dostosowanie się do różnych 

rozmiarów ciała.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noonee.com 
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PODUSZKA STABILO: 

 

 

Poduszki Stabilo mogą szybko zostać 
przekształcone w miarę potrzeb, aby 

złagodzić wrażliwe obszary i wspierać 
postawę ciała. Stopień twardości poduszki 

siedziska można regulować indywidualnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hendrikscare.de 
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SIEDZENIE WSPOMAGAJĄCE WSTAWANIE – KATAPULTSITZE: 

 

 

Ze względu na zwartość, 
siedzenie jest łatwe  

w transporcie i może 

być zabrane w 

dowolnym miejscu. 

Wystarczy podłączyć 
wtyczkę do gniazdka,  

a siedzenie jest gotowe 

do użycia. Nie wymaga 

skomplikowanych 

instalacji. 

Siedzenie podniesie 

użytkownika do 100% 

bez dalszego wsparcia 

użytkownika. Maks. 

Masa ładunku wynosi 

136 kg. Niezawodna 

 i ekonomiczna 

alternatywa dla 

konwencjonalnych foteli 

podnoszących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reha-stage.com 
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Poduszka Unosząca Camel : 

Poduszka została zaprojektowana 

do podnoszenia osoby z podłogi 

przez jedną osobę, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu 

ryzyka obrażeń zarówno 

opiekuna, jak i osoby, która 

spadła. Wbudowane oparcie 

zapewnia bezpieczeństwo i jest  

w stanie unieść osoby  ważące do 

320 kg. 

Poduszka Camel jest idealna do 

domu i jest odpowiednia dla osób 

opiekujących się/wspierających 

osoby starsze lub  

z te z niepełnosprawnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://mangarhealth.com 
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KOMUNIKATORY I POMOCE TECHNICZNE:  

 

GoTalk 20+ 
GoTalk 20+ to lekki, przenośny komunikator 

umożliwiający nagranie i odtwarzanie do 100 

komunikatów plus 5 komunikatów dodatkowych – 

stałych, czyli takich, które użytkownik zawsze musi mieć 
pod ręką, są one takie same na każdym poziomie nagrań. 

 

 

 

http://www.harpo.com.pl/ 

 

Powiększalniki : 

Prodigi Duo: 

Prodigi Duo to powiększalnik składający się z tableta 

oraz statywu z monitorem. W statywie, w miejscu 

kamery montuje się Prodigi Tablet, który pełni jej 

rolę. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu 

dotykowego umieszczonego w podstawie stolika na 

dokumenty. Używane do sterowania urządzeniem 

gesty są identyczne, jak przy użyciu samego Tableta. 

Powiększalnik stacjonarny posiada szereg 

zaawansowanych funkcji wyświetlania 

powiększonego tekstu (np. pojedynczy wiersz, 

kolumny itp.), jego powiększenia oraz kontrastu. 

Urządzenie zawiera innowacyjną technologię 
Diamond Edge Text. Dzięki niej powiększony tekst 

zachowuje swoją czytelność bez poszarpanych 

krawędzi. Prodigi Duo ma wbudowany mechanizm 

OCR oraz syntezator mowy, za pomocą których tekst 

może być przeczytany na głos przez urządzenie.  

W pamięci przechowywane są ustawienia oraz obrazy 

i teksty. 

http://www.harpo.com.pl/ 

 



48 

 

 

ZoomText Large-Print Keyboard For PC 
Klawiatury przeznaczone zarówno dla osób z dysfunkcją 
narządu wzroku jak i dla osób starszych. Poprzez duże 

czytelne klawisze oraz kontrastowy kolor pozwala na łatwe 

korzystanie z funkcji pisania. 
 

 

 

https://helptech.de/de/willkommen 

 
Clover 5 

Przenośna, podręczna lupa elektroniczna z wygodnym 

5-calowym wyświetlaczem LCD. Jego niewielkie 

rozmiary i wygodna rączka sprawiają, że jest idealną 
pomocą dla osób słabowidzących w domu jak 

 i  

w podróży. Niektóre modele umożliwiają także 

oglądanie obrazu z oddali (np. tablicy w szkole). Lupy 

różnią się pomiędzy sobą właściwościami: wielkością 
ekranu, jakością obrazu, możliwością regulacji 

parametrów obrazu (kontrast, jasność, możliwość 
wyświetlania w sztucznych, kontrastowych kolorach). 

Niektóre z nich posiadają dodatkowe funkcjonalności, 

możliwość zapisu zdjęć czy podłączenia do komputera 

lub do telewizora. 

 

http://www.harpo.com.pl/ 

 
Zoom&Read- jest to przenośne urządzenie wielofunkcyjne, które zapewnia nie tylko 

powiększanie tekstu lecz również  odczyt. 

 

 

 

 

https://helptech.de/de/willkommen 
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OrCam-jest to najbardziej zaawansowany 

system, możliwy do noszenia. Rozpoznaje 

ludzi, sklepy, markety, produkty spożywcze czy 

monety. Przeznaczony jest dla osób 

niewidomych, niedowidzących, z afazją, 
dyslektyków. Wyposażony jest w  kamerę 

zamocowaną przy okularach, która rozpoznaje 

przestrzeń czy  rzeczy umieszczone  w danej 

pozycji. 
 

 

 

https://www.orcam.com/ 
 

 

 

Quha Zono to bezprzewodowa, 

żyroskopowa mysz zaprojektowana dla 

specjalnych potrzeb. Zapewnia pełny, 

precyzyjny i intuicyjny dostęp do komputera za 

pomocą niewielkich ruchów głowy. 

Jest urządzeniem kompletnie 

bezprzewodowym, małym i lekkim, można je 

nosić na wiele rozmaitych sposobów: na 

oprawkach od okularów, opasce, czapce  

z daszkiem i tak dalej, jak komu wygodniej. 

Mysz ma funkcje automatycznej realizacji 

lewego kliknięcia. Pozostałe rodzaje komend 

można wydawać za pomocą oddzielnych 

przycisków (w zestawie adapter służący do 

podłączenia dwóch przycisków na wejście 3,5 

mm) lub za pomocą ekranowej myszy 

Point’N’Click (instalator w zestawie). 

 

 

http://www.harpo.com.pl/ 
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ORTEZY: 
 

SaeboStretch- to nowatorska i jedyna 

w Polsce orteza 

profilaktyczna przeznaczona 

szczególnie dla osób po udarze i urazie 

mózgu. Zbudowana jest m.in. z elastycznej 

części podpierającej palce i uginającej się 
wraz ze wzrostem napięcia. 

Orteza SaeboStretch chroni rękę przed 

wieloma patologicznymi następstwami 

chorób neurologicznych, które mogą 
ograniczać jej funkcje motoryczne, m.in. 

przed spastycznością, przykurczami czy 

deformacjami stawów. Orteza ta również 
wspiera cały proces rehabilitacji po udarze 

mózgu, jak i zwiększa jej efektywność. 
 

http://habilis.pl/produkty/saebostretch/ 
 

 

 

 

 

SaeboFlex  -Działanie ortezy polega 

na odtworzeniu naturalnego ustawienia 

dłoni oraz wspomaganiu ruchu wyprostu 

palców. Dzięki temu pacjent może 

funkcjonalnie używać całej ręki podczas 

ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz czynności 

domowych. Orteza nie posiada żadnych 

elementów elektrycznych, a jej 

poszczególne części są indywidualnie 

dopasowywane do każdego chorego. 
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Rapael-Inteligentna rękawiczka RAPAEL 

Smart Glove to urządzenie medyczne z 

systemem o biologicznym sprzężeniu 

zwrotnym, które składa się z wyposażonej  

w czujniki rękawicy oraz oprogramowania 

komputerowego (AI). Rapael Smart Glove 

wykorzystuje się w rehabilitacji pacjentów po 

udarze. W ramach terapii pacjent zakłada 

rękawiczkę połączoną (dzięki technologii 

Bluetooth) z oprogramowaniem, które 

proponuje mu szeroki wybór terapeutycznych 

gier komputerowych. Gry są symulacją 
czynności z codziennego życia i pozwalają na 

wirtualną manipulację przedmiotów: 

podnoszenie, ściskanie, chwytanie w locie itd. 

Pacjent gra pod ścisłą kontrolą terapeuty, który 

ustala indywidualny planning w zależności od 

celów terapeutycznych i zgodnie z postępem 

lub zmęczeniem pacjenta 

 

http://www.neofect.com/en/product/rapael/ 
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PROTEZY: 

 

STOPA RUNNER- Stopa Runner 

przeznaczona do sprintów i biegania dostępna 

jest w różnych wersjach: Runner 1E91 dla 

dorosłych i młodzieży, oraz Runner junior 

1E93 dla dzieci. Od swobodnego joggingu po 

leśnym szlaku do intensywnego sprintu - 

Runner jest idealnym rozwiązaniem zarówno 

przy rekreacyjnym, jak i zawodowym 

bieganiu. Dzięki łatwej obsłudze, nadaje się 
również dla mniej doświadczonych biegaczy. 

Charakteryzuje się przy tym znakomitą 
jakością działania dla profesjonalnych 

sportowców. Reakcja dynamiczna i 

sztywność sprężyny mogą być dostosowane 

do indywidualnych potrzeb użytkownika.  

 

Proteza ProCarve stanowi połączenie 

elementów protezy sportowej przeznaczonej 

do jazdy na nartach, nartach wodnych i 

wakeboardzie. Zaawansowana technologia 

tłumienia zarówno w przegubie kolanowym 

jak i stopie (połączenie pneumatycznych 

amortyzatorów z jednostką hydrauliczną)  
w specyficzny sposób ułatwia dynamiczny 

ruch. ProCarve przeznaczona jest dla 

sportowców rekreacyjnych oraz zawodowych 

po amputacji udowej i podudzia lub 

wyłuszczeniu stawu kolanowego.  

Ottobock- to firma, która oferuje szeroki 

wybór protetyki, ortez, wózków  

dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

klienta, zarówno sportowych jak i do użytku 

            dziennego. 

http://www.ottobock.pl/ 
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URZĄDZENIE DO MASAŻU: 

 

 

 

Bioneck-jest to system multimasażu: barku, 

brzucha, szyi, nóg, stóp i innych. Posiada 

kojące ciepło, działające na wszelkie 

sztywności, napięcia i bóle. Doskonale nadaje 

się do masowania bolących mięśni karku, 

szczególnie dla osób siedzących na wózku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beste-collection.de/massagekissen/284/bioneck-3.0-mit-akku-netz-shiatsu-

massage-nackenkissen 
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NEUROEDUKACJA: 
MYRO-system do terapii 

multisensorycznej. Zostało 

stworzone z myślą o komputerowo 

wspomaganej motorycznej oraz 

kognitywnej terapii kończyny 

górnej. Urządzenie znajduje swoje 

zastosowanie w typowej terapii 

zajęciowej oraz 

fizjoterapii. MYRO® w połączeniu 

z klasyczną terapią 
wykorzystywane jest do 

wspomagania oraz intensyfikacji 

terapii w motywujący  

i interesujący dla pacjenta sposób 

(biofeedback). Powtarzane 

 i zorientowane na cel ruchy 

kończyny górnej zapewniają 
wewnętrzną i zewnętrzną 

stymulację w celu wspomagania 

reorganizacji mózgu. 

 

 

 

 

 

Praca z MYRO® skupia się na interaktywnych 

ćwiczeniach z prawdziwymi obiektami, na kontroli 

siły oraz na treningu z wykorzystaniem ekranu 

dotykowego. Korzyścią płynącą z używania oraz 

łączenia tych trzech modeli kontroli jest tożsamość  
z wykonywaniem czynności dnia codziennego. 

Połączenie to jest zauważalne w aplikacjach siły typu 

ciągnij-pchaj oraz aplikacjach ruchu z oraz bez 

wykorzystania rzeczywistych obiektów. Szczegółowa 

kontrola ruchu może być pogrupowana w 

umiejętności dużej motoryki, małej motoryki, ruchów 

rotacji, koordynacji oko-ręka oraz motorycznej 

koordynacji. MYRO® może być wykorzystywane 

zarówno w terapii indywidualnej jak i grupowej. 

 

 

http://www.neuroreedukacja.pl/rehabilitacja-

reki/myro/ 
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POMOCE DOMOWE:  
 

Cap Off- 

Cap off to urządzenie domowe, które ułatwi  

otwieranie nakrętek, zarówno plastikowych jak 

i metalowych, czy szklanych. Jednym 

pociągnięciem bez używania znacznej siły 

otworzymy potrzebną nam rzecz. 

 

 

 

 

http://www.rikacare.dk/en/products/cap-off 

 

 

GRIPO FIX- to pomoc domowa, 

która pasuje do szczoteczki do zębów, 

długopisu lub sztućców, używanych 

 w życiu codziennym a więc nie 

zobowiązuje do zakupu adaptowanych 

narzędzi. Dzięki unikatowemu  

systemowi i metodzie GRIPOBALLS 

zapewnia najwyższą przyczepność do 

większości drobnych i cienkich narzędzi 

stosowanych w codziennych 

czynnościach takich jak : jedzenie, mycie 

zębów. Gripograms są to kule, które 

można dodatkowo obciążyć, tak by 

opanować drżenie rąk, umocnić 
odpowiedni chwyt, poprawić koordynację 
ruchów Są zalecane osobom z dyspraksją, 

chorobą Parkinsona, stwardnieniem     

          tętniczym oraz wszystkim potrzebujących terapii zajęciowej. 

http://www.gripoballs.com/joomla/index.php/en 
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URZĄDZENIE DO ZAKŁADANIA SKARPET: 

Sockee- jest to urządzenie ułatwiające w prosty i bezpieczny sposób zakładanie oraz 

zdejmowanie  skarpet. Nie wymaga zgięcia w stawach kolanowych ani w stawie skokowym. 

Sockee jest urządzeniem przeznaczonym 

dla każdego, kto ma problemy z 

poruszaniem się. 

http://w

ww.sockee.com.au/ 

 

 

 

 

 

Wewnątrz znajduje się nylon - umożliwia płynne 

przesuwanie stopy. Posiada 2 długie ściągacze z pętelkami 

do wygodnego użytkowania.  

http://reha-stage.com 
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NARZĘDZIA OGRODOWE:  

Easy-Grip- są to specjalnie zaprojektowane urządzenia ogrodnicze, które ułatwiają 

wykonywanie prac  w ogrodzie osobom z różnymi 

problemami manualnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla ogrodników pracujących z pozycji siedzącej firma oferuje cztery narzędzia ogrodowe 

 o długim zasięgu, aby można było dotrzeć do poziomu gruntu. Firma oferuje również : 
urządzenia kuchenne, nożyczki, urządzenia do pielęgnacji paznokci. Sprawia to, że osoby 

 z ograniczona funkcją nadgarstka mogą wykonywać czynności dnia codziennego bez 

ograniczeń i bólu. 

https://peta-uk.com/ 
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PODUSZKA SPECJALISTYCZNA: 

 

Exgel- jest to specjalistyczna poduszka 

stworzona z myślą o osobach, które długi czas 

spędzają w pozycji siedzącej np: w pracy przy 

biurku, w samochodzie czy na wózku. Pozwala 

na rozproszenie ciężaru ciała, zachowując kąt 
przodopochylenia miednicy i prawidłowe 

krzywizny kręgosłupa. 

 

 

http://www.exgel.jp/jpn/ 

 

MATY ANTYPOŚLIZGOWE: 

DYCEM-non-slip- jest to system mat antypoślizgowych, które mogą być używane 

zarówno w czynnościach dnia codziennego, transporcie. Poprzez wysoki stopień 
przyczepności ułatwiają np poruszanie się, pozostawiają nienaruszone rzeczy, które narażone 

są na przesuwanie np szklanki, talerze, ułatwiają krojenie i zapobiegają upadkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dycem.com/ 
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SPORT I REKREACJA DLA OSÓB 
 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

 

 

Krzesło Sitski- poprzez 

współpracę z pilotem, lub osobą  
z rodziny osoby z różną 

niepełnosprawnością, mogą 
cieszyć się z jazdy na nartach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlette jest wózkiem  

który pozwala na uprawianie turystyki pieszej 

lub dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej lub niepełnosprawności, dzieci  

i dorosłych, nawet bardzo uzależnionych, przy 

pomocy co najmniej dwóch towarzyszy. Tylny 

przewodnik zapewnia równowagę Joëlette, 

przednia prowadnica zapewnia trakcję 
 i kierunek. 
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SOFAO to fotel kąpielowy 

 i wyrzutowy, który pozwala 

opiekunowi wyprowadzić swojego 

pasażera z samochodu do morza, 

przekraczając plażę, bez konieczności 

przenoszenia i bez specjalnie 

przystosowanego dostępu. 

 

 

 

 

 

http://www.joeletteandco.com/ 

 

Swaik to nowatorska i lekka rama 

do  wakeboardu stworzona przez 

firmę Tessier dla osób  

z niepełnosprawnością ruchową. 

Opracowany z najlepszymi 

zawodnikami świata, przeznaczony 

jest dla początkujących, jak również 
dla najlepszych freestylerów. 

Jego lekkość, swoboda pozwalająca 

na wygięcie płyty i jej możliwości 

ustawienia sprawiają, że jest 

wyjątkowa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dualski.com/en/sitswaik
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/ 

 

 

Tempo Uniski -jest 

przeznaczone dla osób 

 z niepełnosprawnością 
kończyn dolnych. Pozwala 

uprawiać sporty zimowe 

jak najlepsi sportowcy. 

Stanowiąc ten sport 

możliwy do uprawiania dla 

każdego. 

 

 

 

 

http://www.dualski.com/en/tempo-uniski-monoski/ 
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INSTYTUCJE NA REHACARE 2017r: 

 

 

Verein für 

Gemeinwesen- 

und Sozialarbeit 

Kreuzviertel e.V. -  

 

 

Jest to jedna z najstarszych firm doradztwa domowego w Niemczech. Jej działania opiera się 
na pomocy osobom starszym, z różnymi niepełnosprawnościami  

w przebudowie/dostosowaniu swoich mieszkań czy domów do indywidualnych potrzeb 

klientów. Zajmuje się takimi obszarami jak : zapobieganie wypadkom w domu, doradztwem 

mieszkaniowym dla pacjentów z demencja 

 i ich krewnymi,  projektowanie mieszkania jak 

 i dostanie dofinansowań na mieszkanie, pomoce dla osób starszych, przeprowadzki. 

Organizacja często organizuje bezpłatne wykłady dla osób z niepełnosprawnością dotyczące 

między innymi: nowoczesnej technologii,  pomocy w dofinansowaniu,  zmian w wyposażeniu 

domów, wymagań strukturalnych, przepisów czy podstaw projektowania mieszkania. 

http://www.kreuzviertel-verein.de/ 

 

 

Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)- to 

organizacja wspierająca osoby z dysfunkcją narządu 

wzroku, osoby niedowidzące oraz niewidome. W DBSV 

otrzymamy kompetentne porady dotyczące różnych 

tematów- od roszczeń prawnych po wybór szkoły dla 

niedowidzących 

 i niewidomych, aż po specjalistyczne pomoce. 

Organizacja uświadamia również osobom zdrowym jak 

wygląda życie niewidomych i niedowidzących, jakie 

każda choroba ma konsekwencje w kwestii widzenia. 

Wspiera w rehabilitacji,  

w kompleksowej pomocy składającej się na otrzymanie 

wszelkich informacji dotyczących dofinansowań jak 

 i realizacji projektów. 

https://www.dbsv.org/ 
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I-L-e-Servicehunde e.V.- jest to organizacja 

działająca wolontariacko, która oferuje usługi szkolenia 

psów działających na potrzeby osób z 

niepełnosprawnością. Psy pomagają osobom chorym na 

padaczkę, cukrzycę, osobom z niepełnosprawnością 
ruchową oraz psów przewodników dla osób 

niewidomych. Psy są specjalnie dobierane i szkolone na 

potrzeby indywidualne. 

http://www.i-l-e-servicehunde.de/ 

 

 

 

Barrier-free destinations in 

Germany oferują wakacje, które są 
dostępne dla wszystkich. Każdy z tych 

regionów bez barier ma swój własny charakter 

- od obszarów miejskich, aż po obszary górskie 

i wybrzeże. Wszystkie regiony członkowskie 

są  zaangażowane w opracowywanie pakietów 

podróży dla osób z ograniczoną mobilnością 
lub osób głuchych, niedosłyszących, 

niewidomych lub niedowidzących. 

 

 

 

 

 

http://www.germany.travel/en/barrier-free-travel/barrier-free-travel/ag-barrierefreie-

reiseziele-in-deutschland/ag-barrierefreie-reiseziele-in-deutschland.html 
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SailWise- Sporty Wodne 

dla Wszystkich. 

Oferuje spędzanie wolnego czasu 

 i wakacji na wodzie  dla osób  

z niepełnosprawnością. Każdy pokój 

na statku jest dostosowany do potrzeb   

tak, by  uczestnicy podróży czuli się 
swobodnie i mogli się zrelaksować 

 z dala od zgiełku miasta. 

https://sailwise.nl/nl 
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DÜSSELDORF - MIASTO BEZ BARIER 
 
 

 Düsseldorf to miasto bez barier. Informacja turystyczna udziela wskazówek i sugestii 

dotyczących pobytu bez barier w mieście. Należą do nich najbardziej atrakcyjne 

atrakcje turystyczne ,  obiekty usługowe, a także informacje na temat dostępnych 

noclegów, transportu publicznego i najważniejszych wydarzeń .Miasto oferuje wycieczki  w 

języku migowym, a także specjalne wycieczki dla osób niewidomych, i dla osób 

poruszających się na wózkach. 

 

 

Miasto szczyci się używaniem symboli przedstawiające różne rodzaje 

niepełnosprawności 

 Symbole te mają pomóc w orientacji dostępności miejsc dla osób z poszczególnymi 

problemami. Określenie te jeszcze nie oznaczają testowanej dostępności zgodnie z normą 

DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny) lub innymi normami. Oprócz tekstów opisowych 

odpowiednich instytucji, znajdują się również symbole, które wskazują na dalsze informacje 

dotyczące dostępności, które odpowiadają potrzebom danej osoby z konkretnym problemem. 

 

 

ikona opis 

 

Niewidomi ludzie 

 

Osoby z wadą słuchu 

 

Głuchych 

 

Osoby niedowidzące 

 

Ludzie z trudnościami w nauce 
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ikona opis 

 

Osoby z problemami z mobilnością 

 

wózki inwalidzkie 

 

seniorzy 

www.duesseldorf-barrierefrei.de 

Propozycje zmiany symbolu,  ikonografiki  symbolizującej osobę z niepełnosprawnością 

 Od niedawna rozpoczęła się dyskusja nad zmianą symbolu przedstawiającego 

nieruchomo siedzącą osobę na wózku, na osobę na wózku w ruchu. "Stary" symbol 

niepełnosprawności stygmatyzuje oraz nie służy realizacji celu, jakim jest aktywizacja 

zawodowa osób z niepełnosprawnościami, ponieważ naraża takie osoby na stygmatyzację 
zawodową. Dyskusja trwa. 

www.accessibleicon.org 

 

 


