
En qué consiste este proxecto? Trátase

dun servizo que permite que as persoas

se  informen    de  forma  gratuita    sobre

solucións  para  resolver  problemas

básicos da vida diaria, como realizar as

tarefas  de  coidado  de  un  mesmo,  do

fogar ou para participar na comunidade. 

Ademáis,  permite  poñer  en  contacto  a

moitas persoas para que podan probar un

produto antes de mercalo, ou conseguilo

de 2ªman.

    

Como  xurdiu  a  proposta?   Démonos

conta que había unha necesidade que non

estaba  sendo  cuberta,  pois  é  difícil

encontrar  un  profesional  que  coñeza  a

amplia variedades de productos de apoio

e os beneficios e contraindicacións que

poden ter en cada caso particular. 

Recibiuse  ben  esta  idea?  A resposta

sempre  foi  moi  boa.  Cada  ano,

increméntase máis a implicación. Moita

xente animouse a dar ao Centro de Día e

ó  Concello productos  que  xa  non usan

para  prestar  a  outras  persoas  que  as

necesitan.   Algúns  informan  que  lles

interesa alquilalas de 2ª man. 

Qué productos donaron?

Concretamente  unha  cama  articulada,

unha grúa  de  movilización,  un  scooter,

unha  cadeira  de  rodas  eléctrica,  unha

silla de ducha e algún andador. 

Actualmente cáles se poden solicitar?

Das  donacións  están  actualmente

dispoñibles  a  cama  articulada  e  o

scooter. Tamén un apoio para levantarse

do  WC,  sábanas  de  suxección  para  a

cama e axudas para a movilidade como

muletas, bastóns e andadores diferentes. 



Cáles son os que máis sorprenden? 

 Calzador de medias

e calcetínS

 Tabla para a bañera

 Colgador  de  bolsas

de plástico

 Almofada cervical

 Pedalier para  forza

nas pernas

 Sábana de suxección

 Calzador longo

 Andador  de  4  rodas

con freno

 Bombilla detector de movemento

Vendeuse  algún  produto  de  2ª  man?

Sí,  entre  veciños  chegaron  a  acordos

para  alquilar  unha  grúa  para  a

movilización de persoas dependentes., e

para  mercar  unha  silla  xiratoria  de

bañera. 

Onde poden obter máis información as

persoas interesadas? 

Chamando ao seguinte teléfono: 

982 50 82 31 

en horario de 12:00 a 16:00. 

Para formalizar o préstamo deberán

achegarse a buscalo  ao Centro de

Atención Diurna para Persoas Maiores

de Abadín (Lugo). 

Terán que firmar un compromiso de

devolución e facilitar datos persoais. 

“A VIDA

MÁIS FÁCIL”

7º Aniversario 

Banco productos 

de apoio Abadín 

Asesoramento gratuito 

Reutilización de recursos

Alquiler ou venta 2ª man
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