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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              13.07.16 r.  Nr 193 ROK 12 

Podczas Dni Kwidzyna drużyny Olimpiad Specjalnych Polska i 
MMTS Kwidzyn rozegrały pokazowy mecz piłki ręcznej. Podob-
nie jak w ubiegłym roku skład drużyny złożony był z proporcjo-
nalnej liczby zawodników i partnerów, czyli zawodników w pełni 
sprawnych. Mecz został rozegrany w ramach programu Sportów 
Zunifikowanych. To program Olimpiad Specjalnych, który po-
zwala na  wspólną rywalizację sportowców niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz w pełni sprawnych. 

Fot.  Jacek Kluczkowski

str. VIII

Przypominamy!
21 lipca, w godz. 9.30-12.00, 

pracownicy Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Malborku, będą dyżurowali w 
siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzy-
nie (pokój nr 6). 



www.fundacjamisericordia.pl 13.07.16II

- W tym roku organizatorem 
zawodów było Kwidzyńskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji. Walka o 
puchary była jak zawsze zacięta, 
ale najważniejsze są dobra zabawa 
i integracja. Pogoda nam dopisała. 
Mam nadzieję, że przy równie pięk-
nej pogodzie i dobrych nastrojach 
spotkamy się za rok - mówi Wie-
sława Cichowicz z Domu pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

Drugie miejsce zajęły „ Michały” 
w składzie Henryk Zdrojewski i 
Piotr Michałek. Puchar za trze-
cie miejsce trafił do „Markóww”, 
czyli Marka Wasilewskiego i Jana 
Nowakowskiego. Tuż za podium 
znaleleźli się „Cesarze” - Elżbieta 
i Andrzej Cesarczyk. 

Nad przebiegiem zawodów czu-
wali sędziowie Maciej Bieliński, 
Michał Michalski i Zbigniew Jeż.

                                           (jk)

Rywalizowali po raz siedemnasty

Bocce dla osób niepełnosprawnych 
„Smoczki”, czyli Artur Jurczak i Radosław Serdacki zwyciężyli w siedemnastej edycji Mistrzostw Bocce dla Niepełno-
sprawnych. Turniej tradycyjnie odbył się na stadionie miejskim podczas Dni Kwidzyna. Przez kilka godzin dwanaście 
dwuosobowych drużyn walczyło o puchary ufundowane przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy siedemnastej edycji Mistrzostw Bocce dla Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy w tym roku było Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Artur Jurczak i Radosław Serdacki zwyciężyli w siedemnastej edycji Mistrzostw Bocce dla Niepełnosprawnych. 

Drugie miejsce zajęły „ Michały” w składzie Henryk Zdrojewski i Piotr Michałek.

Puchar za trzecie miejsce trafił do „ Markóww”, czyli Marka Wasilewskiego i Jana Nowakowskiego.

Małgorzata Janiszewska, Izabela Gabrysiak i Anna Łopacińska walczą o jak najlepszy wynik.
Celina Kowzan co roku bierze udział w zawodach. 
                                                                                                                                                            Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
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Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje 
od 1972 r. Ponad 40-
letnia tradycja i do-
świadczenie gwaran-
tują fachową opiekę 
pielęgniarską, medycz-
ną, rehabilitacyjną, 
socjalną i duszpaster-
ską oraz szeroka ofertę 
kulturalno-oświatową. 
Dom przeznaczony jest 

dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni 
wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i 
WC, pokoje dziennego pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę 
wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale reha-
bilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej 
pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy 
i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla 
osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt orto-
pedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone 
z oczkiem wodnym oraz altany. 

Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bez-
pieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych informacji 
udzielą pracownicy socjalni: Magdalena Opalińska-Szulca i Anna Flader. 

      Tel. 55 279 37 21, e-mail: socjalni@dpskwidzyn.pl

Dom Pomocy Spo-
łecznej „ Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka orga-
nizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego, prze-
znaczoną dla osób 
dorosłych przewlekle 
psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych 
intelektualnie. Dom 
funkcjonuje od 1966 roku. 
Na terenie Domu Pomocy 

Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje się pokoje 
1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety 
doraźnej pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjotera-
pii  oraz  salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  (obecnie pełniąca funkcje sali 
dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, kuchnie główną  oraz kuchenki i 
jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego 
z samodzielnym wejściem. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające 
zgodnie z obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświad-
czony zespół pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, 
pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, 
kapelan. Mieszkańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy 
Społecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Jest 
otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  rekreacji. Na 
terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co zachęca 
do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Bliższych informacji udziela 
pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Iwana Schultz, Krzysztof Wiottstock. 

            Tel. 55 277 42 36 wew. 211, e-mail: dpsryjewo.socjal@poczta.fm

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Jak zostać mieszkańcem domu pomocy społecznej?
W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Podlegają organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzy-
nie. Domy spełniają obowiązujące standardy określone w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami 
oraz Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom Pomo-
cy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, 
natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku 

osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej 
opiekuna prawnego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze 
względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zamel-
dowania. W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny z danego rejonu 
udzieli informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej 
i skompletuje dokumenty potrzebne do wydania decyzji kierującej.

Dokumentacja potrzebna do wydania skierowania do DPS:
  wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu pobytu osoby 
zainteresowanej umieszczeniem w dps i stwierdzenie braku 
możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 pisemna zgoda o ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej osoby zainteresowanej pobytem lub jej opiekuna prawnego;
  oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się 
o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu członków 
rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt;
 decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego, 
zasiłku pielęgnacyjnego;
 aktualne badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie o potrzebie 
sprawowania całodobowej opieki oraz braku przeciwwskazań do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej;
 opinia ośrodka pomocy społecznej, dotycząca stopnia sprawności 
osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Decyzje o skierowaniu i decyzje ustalającą opłatę za pobyt 
w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla 
osoby ubiegającej się.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
1. mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury,
 renty, zasiłku)

Uwaga! Przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla sieroty 
zupełnej, kombatancki, kompensacyjny są wliczane do dochodu 
mieszkańca.

2. Małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki - wg umowy zawartej 
pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota 
dochodu pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego 
kryterium (tj. 1626 zł ponieważ  kryterium dochodowe dla osoby samotnie 
gospodarującej wynosi 542 zł)

- w przypadku osoby w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest 
wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwo-
ta dochodu pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1368 zł, ponieważ kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł) lub rodzina wyraża zgodę na 
dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej 
pobytem w domu pomocy społecznej.

3. Gmina z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy 
między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy 
społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 
2016 roku wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2992 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3044 zł
4. Inne osoby

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo 
odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 
ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. De-
cyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę  
o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. Osoba 
oczekująca na umieszczenie w dps otrzymuje również informacje o terminie przyjęcia, 
o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu oraz zakresie świadczonych usług. 
Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.

                 Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                            82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                           tel./fax: (55) 277-42-36, 277-42-57 
                 www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

              Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                 82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279-37-21; fax (55) 279-38-67 
                  www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl
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Delegacja powiatu kwidzyńskiego z wizytą w Osterholz

Poznawali niemiecki model wsparcia dla seniorów
Model wspierania osób starszych, a także rozwiązania związane z pomocą społeczną poznawali przedstawiciele powiatu kwidzyń-
skiego w partnerskim powiecie Osterholz. Podczas trwającej cztery dni wizyty delegacja, w skład której weszły osoby reprezentujące 
seniorów, instytucje działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz samorząd powiatu, poznała między innymi sposoby 
wspierania osób starszych, a także źródła finansowania przedsięwzięć, które ułatwiają seniorom aktywne życie. Poznano też funk-
cjonowanie domu „Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft”, dostosowanego dla osób starszych.

Organizatorem pobytu w Oster-
holz była Rada Seniorów Oster-
holz-Scharmbeck, reprezentowana 
przez Gerdę Urbrock. W 2015 była 
ona członkiem delegacji goszczącej 
w Kwidzynie i zabiegała o posze-
rzenie kontaktów partnerskich w 
zakresie aktywizacji osób starszych 
i niepełnosprawnych. Przedsta-
wiciele powiatu kwidzyńskiego 
uczestniczyli również w obchodach 
10-lecia Powiatowego Doradczego 
Komitetu Seniorów, działającego w 
powiecie Osterholz. W uroczystości 
uczestniczył między innymi Bernd 
Lütjen, starosta Osterholz oraz 
przedstawiciele wszystkich gmin 
powiatu Osterholz. Dr Jörg Mielke, 
szef Kancelarii Państwowej Dolnej 
Saksonii  (były starosta Osterholz), 
przedstawił historię powstania Ko-
mitetu Seniorów i scharakteryzował  
jej najważniejsze zadania. 

- W czasie tej wizyty mieliśmy 
okazję poznać sposoby działania na 
rzecz osób starszych czy potrzebują-
cych, źródła finansowania, metody 
i narzędzia pracy, a także sposoby 
wspierania, motywowania i diag-
nozowania potrzeb oraz możliwości 
seniorów. Odbyły się też spotkania 
z pracownikami, wolontariuszami i 
przedstawicielami Powiatowej Rady 
Seniorów w Osterholz. Wszystkie 
poruszane przez nas tematy i za-
dawane pytania były przyjmowane 
z uwagą i pełnym zrozumieniem. 
Nam również zadawano bardzo 
dużo pytań. Na uwagę zasługuje 
dom pokazowy dla osób starszych, w 
którym zapoznaliśmy się z prostymi, 
ale skutecznymi i bezpiecznymi roz-
wiązaniami dla osób starszych. Tym 
co mnie urzekło najbardziej było 

wszechobecne partnerstwo. Wolon-
tariusze, trenerzy, opiekunowie oraz 
specjaliści stale wspierają, pomaga-
ją, motywują i towarzyszą seniorom 
oraz osobom niepełnosprawnym 
- mówi Anna Świątkowska z Wy-

działu Rozwoju Powiatu i Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Kwidzynie.

Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, zwraca uwagę na inte-
resujące rozwiązania wspierające 
potrzebujących.

- W Schwanewede funkcjonuje 
organizacja „Tafel in Schwanewede 
Lebensmittel an Bedürftige”, która 
zajmuje się zdobywaniem i groma-

dzeniem artykułów spożywczych 
ze sklepów sieciowych, których 
termin przydatności do spożycia się 
kończy. Artykuły te są przewożone 
do odpowiednio dostosowanego ma-
gazynu. Tego samego dnia towary 

są sortowane i przygotowywane do 
wydawania, a następnie są rozdzie-
lane osobom potrzebującym z gminy 
Schwanewede, Lilienthal, Grasberg i 
Worpswede. Pomocą są objęte osoby 
i rodziny, które spełniają określone 
wymogi i za symboliczną kwotę 1 
euro lub nie więcej, jak 5 euro na 
rodzinę, otrzymują potrzebną ilość 
towarów. Z pomocy tego punktu 
korzysta miesięcznie ok. 530 osób. 
Niezwykłe wrażenie robi sprawna 
organizacja, zaangażowanie wo-
lontariuszy, szczególnie seniorów 
przy gromadzeniu, sortowaniu i 
wydawaniu towarów oraz rozmiar 

udzielanej pomocy - podkreśla Bog-
dan Muchowski.

Przedstawiciele powiatu zgodni 
są także w ocenie domu pokazowe-
go „Musterhaus zum Wohnen mit 
Zukunft”.

- W ramach przeciętnego miesz-
kalnego budynku zainstalowane 
zostały różnorodne urządzenia 
ułatwiające codzienne życie osobom 
z ograniczeniami, w poruszaniu 
się, sprawności manualnej oraz 
samokontroli. Projekt był wspiera-
ny finansowo między innymi przez 
Federalne Ministerstwo Spraw Ro-
dzinnych, lokalne izby rzemieślnicze 

Organizatorem pobytu delegacji z powiatu kwidzyńskiego w Osterholz była Rada Seniorów Osterholz-Scharmbeck, reprezentowana przez Gerdę Urbrock (pierwsza z lewej). Podczas trwającej cztery 
dni wizyty delegacja, w skład której weszły osoby reprezentujące seniorów, instytucje działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz samorząd powiatu, poznała między innymi sposoby 
wspierania osób starszych, a także źródła finansowania przedsięwzięć, które ułatwiają seniorom aktywne życie. 

Delegacja z powiatu kwidzyńskiego odwiedziła między innymi „Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft”, dom dostosowany dla osób starszych.                                                                                          
                                                                                                                                                                             Zdjęcia: Bogdan Muchowski

Pzedstawiciele powiatu kwidzyńskiego uczestniczyli również  w obchodach 10-lecia Powiatowego Doradczego Komitetu Seniorów, 
działającego w powiecie Osterholz. Na zdjęciu: Anna Świątkowska z Wydziału Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie i Bogdan Muchowski z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie
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oraz Związek Niemieckiego Rzemiosła. 
Projekt i aranżacja budynku zostały 
wykonane nieodpłatnie przez jednego 
z architektów. Prace budowlane i wy-
posażenie wykonały przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze z powiatu Osterholz. W 
domu można uzyskać fachowe poradni-
ctwo w zakresie likwidacji barier archi-
tektonicznych, wypróbować przydatność 

konkretnego rozwiązania dla własnych 
potrzeb oraz poszukać inspiracji dla 
ułatwienia codziennego życia osób nie-
pełnosprawnych i starszych oraz ich 
rodzin - mówi Bogdan Muchowski. 

Krystyna Chodara z Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie, zauważa, że 
prawie jedna czwarta domów w powiecie 
Osterholz została wybudowana w latach 
1949-1968.  Nie były one dostosowane 
dla osób starszych i niepełnospraw-
nych. 

- By móc cieszyć się wiekiem emery-
talnym we własnym domu realizowany 
był projekt  „Model Home for Living the 
Future”. Za przykład posłużył dom z lat 
60-tych przebudowany i dostosowany 
tak, aby osoby starsze lub niepełno-
sprawne mogły samodzielnie mieszkać 
i być niezależne. Chodziło o to, aby dom 
był wzorcem czerpania inspiracji i poma-
gał osobom starszym lub niepełnospraw-
nym np. poruszającym się na wózku we 
wdrażaniu zmian we własnych miesz-
kaniach i domach. „Musterhaus” to 
dom otwarty i dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych. Intrygujące, że przez 
chwilę można było poczuć się w nim jak 
70 czy 80-latek, a to dzięki symulatorowi 
wieku czyli specjalnemu kombinezono-
wi. Model domu adaptacyjnego dla osób 
starszych w Niemczech cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Myślę, że  warto 
stworzyć podobny model w Polsce, tym 
bardziej, że demografia wskazuje, iż w 
najbliższych latach będzie coraz więcej 
osób starszych - twierdzi Krystyna 
Chodara. 

Leokadia Badzińska, przedstawiciel-
ka Uniwersytetu III Wieku oraz Pra-
buckiego Oddziału Krajowego Związku 
Emerytów i Rencistów także jest pod 
wrażeniem niemieckich rozwiązań.

- Wzorcowy dom „Musterhaus” jest 
przystosowany dla starszej, niepełno-
sprawnej osoby. Wszystkie urządzenia 

w tym domu bardzo mi się podobały, 
szczególnie wózek, którym sama wje-
chałam na piętro. Zwiedziliśmy także 
magazyny żywnościowe, w których 
wydają żywność dla ubogich. Pracą tą 
zarządza 80-letni pastor, a wszyscy 
pracują w formie wolontariatu. Zwie-
dziliśmy też targi, na których wysta-
wiają się instytucje dla starszych osób 

- relacjonuje Leokadia Badzińska. 
Bogdan Jałoszyński, sekretarz 

Miejskiej Rady Seniorów w Kwidzynie 
uważa, że pobyt w Osterholz  był dla 
niego inspiracją.

- Jako Miejska Rada Seniorów, któ-
ra jako pierwsza w powiecie przetarła 
szlaki, chcemy pomóc w organizacji 
rad w poszczególnych gminach. Obec-
nie współpracujemy z Prabutami, 
dzieląc się naszym doświadczeniem. 
Musimy na wzór niemiecki dążyć w 
niedalekiej przyszłości do stworzenia 
Powiatowej Rady Seniorów. Obecnie 
ważne jest, aby zaczęły dobrze funk-
cjonować gminne rady. Może i my za 
10 lat zorganizujemy tak piękną i 

doniosłą uroczystość w jakiej uczest-
niczyliśmy w Osterholz - podkreśla 
Bogdan Jałoszyński. 

Według Renaty Majdy, kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie, rady seniorów, 
przyczynaiją się między innymi do 

Harcerski Krąg Se-
niorów Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego 
w Kwidzynie zaprasza 
do odwiedzania Punktu 
Porad Obywatelskich. 
Porady udzielane są bez-
płatnie w poniedział-
ki i czwartki, w godz. 
11.00-13.00, w siedzibie 
Kwidzyńskiego Centrum 
Kultury, przy ul. 11 Li-
stopada 13 (sala nr 4). 
Przychodząc po poradę, 
senior uzyska wspar-
cie w rozwiązywaniu 
różnych problemów, z 
którmi boryka się w co-
dziennym życiu.

Senioralne Poradnictwo                                                                                         
        Obywatelskie

Leokadia Badzińska, przedstawicielka Uniwersytetu III Wieku oraz Prabuckiego Oddziału Krajowego Związku Emerytów i Rencistów 
osobiście przetestowała rozwiązania zastosowane w domu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W Schwanewede funkcjonuje organizacja „Tafel in Schwanewede Lebensmittel an Bedürftige”, która zajmuje się zdobywaniem 
i gromadzeniem artykułów spożywczych ze sklepów sieciowych, których termin przydatności do spożycia się kończy. Towary są 
rozdzielane osobom potrzebującym. Na zdjęciu: miejsce wydawania towarów 

przeciwdziałania izolacji osób w pode-
szłym wieku. 

- To dzięki przedstawicielom rad se-
niorów podjęto wiele cennych inicjatyw, 
które sprawiły, że osobom starszym 
i niepełnosprawnym  żyje się lepiej i 
łatwiej. Przedstawiciele seniorów są 
ważnym partnerem dla samorządu 
ponieważ aktywnie uczestniczą w 
procesie demograficznej przebudowy 
społeczeństwa, co było wielokrotnie 
podkreślane podczas uroczystości 
obchodów działalności Rady Seniorów 
w Osterholz. Jestem przekonana, że 
powinniśmy kontynuować współpracę, 
aby dobre i sprawdzone praktyki zasto-
sować na naszym gruncie. Doświadcze-
nie  jakie zdobyliśmy podczas wizyty 
będzie bardzo pomocne aby inicjować 
działania w kierunku poprawy życia 

Delegacja powiatu kwidzyńskiego: Leokadia Badzińska, przedstawi-
cielka Uniwersytetu III Wieku oraz Prabuckiego Oddziału Krajowego 
Związku Emerytów i Rencistów, Anna Świątkowska z Wydziału Rozwoju 
Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie,  Kry-
styna Chodara z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, i Bogdan 
Jałoszyński, sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Kwidzynie. Na zdjęciu 
razem z Gerdą Urbrock (pierwsza z lewej) i Annefriede Thoms (druga 
z lewej). W składzie delegacji był także Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

osób starszych i niepełnosprawnych w 
naszym powiecie. Pierwszy krok jaki 
musimy zrobić to zachęcić władze gmin 
aby rady seniorów zaczęły tworzyć się w 
naszym powiecie. Dobrym przykładem 
jest Rada Miasta Kwidzyna, która 
już powołała Radę Seniorów - uważa 

Renata Majda.
Uczestnicy wizyty studyjnej w 

powiecie Osterholz widzą potrzebę 
przeniesienia doświadczeń niemieckich 
w pracy z osobami tzw. „trzeciego wie-
ku” na grunt powiatu kwidzyńskiego. 
Szczególnie zarekomendowali powoła-
nie Urzędu Honorowego Rady Seniorów 
przy radzie powiatu oraz radach po-
szczególnych gmin, zwiększenie oferty 
zajęć aktywizujących osoby starsze, 
a szczególnie zorganizowanie stałego 
miejsca spotkań, propagowanie działań 
służących ułatwieniu codziennego funk-
cjonowania osób niepełnosprawnych 
i starszych. Chodzi między innymi 
o usługi socjalne i likwidację barier 
architektonicznych.

                                                 (op)
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Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, to miejsce gdzie tworzy się 
warunki do  edukacji, terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Funkcjonują: Szkoła 
Podstawowa Specjalna nr7, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjonują: wczesne 
wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym 
oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (ucznio-
wie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy 
wychowawcze (internat dla 48 wychowanków)

     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 16 95
          e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                     www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24,
                                          tel. 55 278 02 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, 
                                           tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Lipowa 1, 
                                           tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 
                                           tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, 
                                           tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 
                                           tel. 55 261 04 47

 Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich 
i bezdomnych, a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre 
z zadań realizowanych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w 
powiecie kwidzyńskim. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie prowadzi między in-
nymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad 
pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz i 
innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pe-
dagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                       
                Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie
                                               ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach
                          ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie realizuje zadania 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu 
pomocy społecznej to: umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu 
pomocy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do wytypowania 
rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, udzielanie pomocy 
pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z rehabilitacją 
społeczną osób niepełnosprawnych. 

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
                                                   ul. Grudziądzka 30
                             Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
                                     e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                                                pcprkwidzyn@o2.pl  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki pomocy społecznej

          Zespół Szkół  Specjalnych w Kwidzynie 
                               ul. Ogrodowa 6     
       Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
             www.soswkwidzyn.edupage.org
             e-mail: zss@powiatkwidzynski.pl

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, filia dla Niepe³nosprawnych zaprasza 
osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli oraz 
studentów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki 
mówione, czyli powieœci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz na płytach CD 
(także w formacie MP3), przeznaczone  dla osób niewidomych i s³abo widz¹cych. 
Terapeutom, nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. W zbiorach 
biblioteki znajdują się również czaspopisma specjalistyczne oraz materiały alternaty-
wne, w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania 
materia³ów bibliotecznych czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

      Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: 9.00 -16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 11.00 - 15.00
Czwartek: 9.00 - 16.00
Pi¹tek: od 9.00 - 16.00

Wsparcie dla rodzin zastępczych
Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-

dzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają 
się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastęp-
czych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów 
dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesiącu, w 
pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się administracja 
,,Domów dla Dzieci” oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. 
Grudziądzkiej 8 w  Kwidzynie. 

Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach 
mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz telefoniczne: 
                        55 646 18 00 lub 783 292 055

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący prob-
lemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. Ukazuje 
się dwa razy w miesiącu. Wydawca: Warsztat Terapii Zajęciowej, 
prowadzony przez Fundację „Misericordia”.

                                             Redakcja
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: Jacek Klucz-

kowski (redaktor naczelny), Dorota Klimaszewska, Krzysztof Lech i Marek 
Pielecki. 

                                  Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                www.fundacjamisericordia.pl
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. Józefa 
                                   Czyżewskiego w Tczewie.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.                                                                                        

           Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów 
                   i zmian tytułów nadsyłanych artykułów.

www.fundacjamisericordia.pl 13.07.16VI

Dyżury interwencyjne: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00. 
Po tej godzinie można skorzystać z telefonu informacyjno-interwencyjnego, 
dzwoniąc pod numer tel. 512-909-991. 

Konsultacje psychologiczne: wtorki w godz. 14.00-18.00, piątki, 
w godz. 10.00-12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa: czwartki, 
w godz. 15.00-17.00, piątki, w godz. 12.00-14.00 (po uprzednim 
umówieniu się). 
Porady prawne: poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 
(po uprzednim umówieniu się).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności 
wychowawczych i społecznych (po uprzednim umówieniu).

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
             82-500 Kwidzyn
             tel. 512-909-991
e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodki szkolno-wychowawczePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa, filia dla Niepe³nosprawnych w Kwidzynie
                        ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 
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W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęcio-
wej: prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sło-
neczne Wzgórze” w Ryjewie oraz przez Fundację „Misericordia”.
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, 82-420 Ryjewo
                        tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
                             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl
                               Fundacja „Misericordia”
         Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                                  tel./fax: 55 279 3564
                          www.fundacjamisericordia.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub 
okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, 
rozwojowe oraz inne. Celem nadrzędnym, związanym z umieszczaniem dzieci w tego 
typu placówkach, jest jak najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                              Domy dla Dzieci:
             Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
             Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
             Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
            Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
              tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

                         Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha
                         82-500 Kwidzyn, ul. Malborskiej 18 
                         tel.  55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania 
o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak 
korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach 
terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej 
i odpowiedniego zatrudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. 
Informacje o dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ 
na zakup leków mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji 
Johannitów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê 
sprzêtu rehabilitacyjnego oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na 
receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e osobom 
niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie funkcjonowaæ. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki 
od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
                                   Stacja Socjalna w Kwidzynie
                                       ul. Grudzi¹dzka 6
                                          tel. 55 646 16 26

Stowarzyszenie „SNOA” apeluje do wszystkich ludzi dobrego serca 
o wsparcie finansowe. Można to zrobić przekazując 1% podatku.
Konto organizacji: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, 
60 83000009 0001 5982 2000 0010. Szczegółowych informacji 
o działalności stowarzyszenia udziela prezes Anna Jabłońska, 
e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
           Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”
                  Plac Plebiscytowy 2/16, 82-500 Kwidzyn
                                            www.snoa.pl 
                  www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn
                           stowarzyszeniesnoa@gmail.com

                                  Placówka Rodzinna w Postolinie 
                                 82-400 Sztum, Postolin, 
                                      tel. 55 277 52 80
                          Placówka Rodzinna w Sadlinkach
                                82-522 Sadlinki, ul. Szkolna 14, 
                                          tel. 55 275 76 67

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, tel. (58) 326 84 30 do 36

Godziny pracy: poniedziałek - 7.45-19.00, wtorek -7.45 - 15.45, 
środa: - 7.45 - 15.45, czwartek - 7.45 - 19.00, piątek - 7.45 - 15.45

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, tel. 58 511 03 75

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjali-
stycznych peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających 
porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci 
z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla tera-
peutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumie-
wania się. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30 
                                       e-mail:aac@aac.pl 
                                      www.aac.netidea.pl

Samodzielny Publiczny Ośrodek 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
fizycznie i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami 
zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną 
pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizu-
je porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilita-
cji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                    tel./faks 55 279 30 22 
                                       e-mail:otir@post.pl
                                              www.aac.pl

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne                   
Centrum Rozwoju Porozumiewania
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Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z 
problemem własnym lub występującym w rodzinie, związanych z uzależnie-
niem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje także pary 
w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem 
alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) 
i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni udzielana jest pomoc 
psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których jedno lub dwoje rodziców 
zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program terapii 
zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program terapeutyczny realizowany jest pod-
czas sesji grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

               Przychodnia Leczenia Uzależnień 
           Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                             82-500 Kwidzyn
                         ul. Warszawska 18a
                            tel. 55 646-44-04

Przychodnia Leczenia Uzależnień

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki adopcyjne

                     Stowarzyszenie Klub Abstynenta
                   82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu 
codziennym, spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoho-
lu. To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, 
współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon in-
formacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abs-
tynenta i Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Malborku 
                                       ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Stowarzyszenie SNOA
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- Mecz został rozegrany w ramach 
programu Sportów Zunifikowanych. 
To program Olimpiad Specjalnych, 
który pozwala na  wspólną rywaliza-
cję sportowców niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz w pełni spraw-
nych. Piłka ręczna jest niezwykle 
popularna w Kwidzynie, dlatego 
zdecydowaliśmy, że będzie to rów-
nież dyscyplina, która doskonale 
nadaje się do programu sportów 
zunifikowanych. Dla niepełnospraw-
nych piłkarzy ręcznych to ogromne 
przeżycie grać razem z piłkarzami 
z MMTS Kwidzyn - twierdzi Ewa 
Detko-Traczyk.

Sportowcy programu sportów 
zunifikowanych uprawiają różne 
dyscypliny, w tym koszykówkę, 
golf, a nawet łyżwiarstwo figurowe. 
Koncepcja sportów zunifikowanych 
pojawiła się w połowie lat 80. w 
Stanach Zjednoczonych. Niepełno-
sprawni zawodnicy pierwsze mecze 
rozgrywali z koszykarzami NBA. 
Mecze takie rozgrywane są nadal.

                                             (jk)

Integracyjna rywalizacja podczas Dni Kwidzyna

Pokazowy mecz MMTS Kwidzyn i Olimpiad Specjalnych
Podczas Dni Kwidzyna drużyny Olimpiad Specjalnych Polska i MMTS Kwidzyn rozegrały pokazowy mecz piłki ręcznej. Podobnie jak 
w ubiegłym roku skład drużyny złożony był z proporcjonalnej liczby zawodników i partnerów, czyli zawodników w pełni sprawnych. 
Ewa Detko-Traczyk, dyrektor Olimpiad Specjalnych w województwie pomorskim, twierdzi, że dobra jest każda okazja do promowania 
sportu uprawnianego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w ramach Olimpiad Specjalnych. 

Sporty zunifikowane po-
zwalają trenować i rywali-
zować wspólnie sportowcom 
niepełnosprawnym i w normie 
intelektualnej. Przez cały rok 
sportowcy programu Sportów 
Zunifikowanych uprawiają 
różne dyscypliny, od koszyków-
ki, poprzez golf, po łyżwiarstwo 
figurowe, dzięki czemu podno-
szą swą sprawność fizyczną i 
umiejętności, stawiają czoła 
rywalom oraz świetnie się ba-
wią. Konkurencje Sportów Zu-
nifikowanych są ważną częścią 
Światowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych, tak samo jak za-
wodów na poziomie lokalnym, 
regionalnym i narodowym. 
W czasie zawodów drużyn 
zunifikowanych dokonuje się 
podziału na grupy sprawnoś-
ciowe, w zależności od poziomu 
możliwości drużyny.

Podczas Dni Kwidzyna drużyny Olimpiad Specjalnych Polska i MMTS Kwidzyn rozegrały pokazowy mecz piłki ręcznej.

Mecz został rozegrany w ramach programu Sportów Zunifikowanych. To program Olimpiad Specjalnych, który pozwala na  wspólną 
rywalizację sportowców niepełnosprawnych intelektualnie oraz w pełni sprawnych. 

Podobnie jak w ubiegłym roku skład drużyny złożony jest z proporcjonalnej liczby zawodników i partnerów, czyli zawodników w 
pełni sprawnych. 

Piłkarze ręczni reprezentowali kluby Olimpiad Specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Do meczu zawodników prezygotował trener Mateusz 
Hanis.                                                                                                                                                                                                                                                            Zdjęcia: Jacek Kluczkowski


