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Współczesna technologia ułatwia życie wszystkim, w 
tym osobom niepełnosprawnym, które w codziennym 
funkcjonowaniu muszą pokonywać wiele barier. W XXI 
wieku istnieje jednak wiele rozwiązań, dzięki którym 
można pzezwyciężać różne ograniczenia.
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Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie
Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół 

Chorych KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi 
samotnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych. Działalność 
hospicyjna, oprócz poświęcenia i miłosierdzia pracowników 
oraz wolontariuszy, potrzebuje także wsparcia finansowe-
go, aby zapewnić godne warunki cierpiącym i umierającym.  
Pomoc dla kwidzyńskiego hospicjum może okazać każdy, 
przekazując 1% swojego podatku na rzecz Kwidzyńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Hospicjum im. św. Woj-
ciecha w Kwidzynie  każdego roku opiekuje się chorymi 
z całego powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum stacjonar-
nym znajduje się sześć sal dla pacjentów, w których może 
przebywać 11 osób. Placówka dysponuje niezbędnym 
wyposażeniem specjalistycznym. Zatrudnia personel o wy-
sokich kwalifikacjach. To lekarze, pielęgniarki, psycholog 
kliniczny i fizykoterapeuta. Hospicjum działa w ramach 
kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych, zawartego 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pielegniarki i lekarze 
odwiedzaja także pacjentów w ich domach. Wspieraniem 
finansowym bieżącej działalności placówki oraz pełnie-
niem roli organu prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

            Zawody Olimpiad Specjalnych 
                                     15 marca w Gdańsku
                   XI Pomorski Mityng w Trójboju Siłowym 
                                    29 marca w Chojnicach
               Pomorski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych
                                     26 kwietnia w Słupsku 
   Pomorski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej 
                              10 maja w Uśnicach i Sztumie
                            Pomorski Mityng Lekkoatletyczny
                                       17 maja w Tczewie 
                              Pomorski Turniej Bowlingowy 
                                      23 maja w Kwidzynie
                                 Pomorski Mityng Jeździecki 
                                        31 maja w Gdyni
                       XVIII  Pomorski Turniej Piłki Nożnej
                                      8 czerwca w Miastku
                              Pomorski Turniej Badmintona
                           22 września w Uśnicach i Sztumie 
                                Pomorskie Regaty Kajakowe 
                                   27 września w Czersku
                         Pomorski Mityng w Biegach Przełajowych 
                                   18 października w Pelplinie
                                      Pomorski Turniej Bocce 
                                  25 października w Kwidzynie
                  Pomorski Turniej Piłki Ręcznej Zunifikowanej 
                                   15 listopada w Gdańsku
                     XII Pomorski Mityng w Trójboju Siłowym
                                   23 listopada w Miastku 
                              Pomorski Turniej Badmintona
                                   29 listopada w Pelplinie 
                              Pomorski Turniej Koszykówki
                                      6 grudnia w Słupsku 
                                Pomorski Turniej Unihokeja 

Lokale dla niepełnosprawnych
Rozpoczynają budowę

- Planujemy wykonanie trzyna-
stu lokali. Budynek będzie dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami zamierzamy przystosować 
lokale na parterze dla potrzeb 
niepełnosprawnych mieszkańców 
naszego miasta. Wszystkie miesz-
kania będziemy chcieli zasiedlić 
jesienią - twierdzi Roman Bera, 
wiceburmistrz Kwidzyna.

Przypomnijmy, że prace mogły-
by zacząć się wcześniej, ale wła-
dze miasta czekały na możliwość 

Wyłoniono wykonawcę, który zajmie się remontem budynku u 
zbiegu ulic Słowiańskiej i Kościelnej, zakupionego przez samo-
rząd miasta Kwidzyna. W budynku powstaną mieszkania czynszo-
we, w tym także dla niepełnosprawnych mieszkańców. 

uzyskania wsparcia z rządowego 
programu wspierającego tego typu 
budownictwo, które daje możli-
wość dofinansowania do 30 proc. 
kosztów inwestycji. Gdyby prace 
remontowe ruszyły, to pieniądze 
zewnętrzne by przepadły. Nowe 
lokale będą zwykłymi mieszkania-
mi czynszowymi, a nie socjalnymi. 
Koszt adaptacji budynku, w któ-
rym powstaną nowe lokale, to ok. 
1,3 mln zł.

                                           (jk)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, to 
placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawo-
dowa dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. 
To miejsce aktywnej rehabilitacji. Zajęcia prowadzone w WTZ mają 
w przyszłości ułatwić osobom niepełnosprawnym posiadającym 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności znalezienie 
zatrudnienia lub nauczyć samodzielności. Warsztat Terapii Zaję-
ciowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00. 

WTZ prowadzi Fundacja „Misericor-
dia”. Do WTZ przyjmowane są tylko 
osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć 
w procesie, który umożliwi samodzielne 
funkcjonowanie. Podczas zajęć niepełno-
sprawni mieszkańcy powiatu kwidzyń-
skiego zdobywają wiele umiejętności, 
które przydają się w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim w przyszłej pracy 
zawodowej. Aby zostać uczestnikiem 
warsztatu należy uzyskać, w orzeczeniu 
o stopniu niepełnosprawności, wydanym 
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności, zapis we 
wskazaniach: uczestnictwo w terapii 
zajęciowej. Bez tego zapisu nie można 
być uczestnikiem warsztatu. Działalność 
warsztatu finansowana jest w 90 proc. 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 
środki pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 

 
                 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ                    
    Górki 4, 82-500 Kwidzyn, tel./faks 55 279 35 64
               e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

terapii życia codziennego, stolarskiej, 
ceramicznej, plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-gospodarczej. 
Wobec wszystkich uczestników zajęć te-
rapeutycznych stosowane są dwie formy 
rehabilitacji medycznej: kinezyterapia 
(obejmuje miedzy innymi ćwiczenia 
gimnastyczne i różne formy czynnego 
wypoczynku i relaksu) i fizykoterapia 
(elektroterapia, termoterapia, światło-
lecznictwo i ultradźwięki, magnetotera-
pia, laseroterapia). Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach uczestniczy 47 
niepełnosprawnych osób. Warsztat 
powstał w październiku 1993 roku przy 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Od pierwszego stycznia 2004 roku 
prowadzi go kwidzyńska Fundacja 
„Misericordia”, w zabytkowym dworku 
w Górkach (gmina Kwidzyn).

16 marca (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kościuszki w Kwidzynie (pokój nr 6) będą 
pełnili dyżur pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności. 

W trakcie dyżuru w starostwie będą wydawane druki wniosków, przyj-
mowane wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności, przyjmowane wnioski o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, przyjmowane wnioski o wydanie karty parkingowej, 
wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej. Wydawane będą też karty 
parkingowe. Należy jednak pamiętać, że komisje orzekające  nadal będą 
zbierały się w siedzibie zespołu w Malborku. 

Harmonogram kolejnych dyżurów zespołu w 2017 roku: 
20 kwietnia, 18 maja, 22 czerwca, 20 lipca,
17 sierpnia, 21 września, 19 października, 16 listopada, 
21 grudnia. 

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Obecnie w zajęciach terapeutycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach uczestniczy 47 niepełnosprawnych osób. 



Dom Pomocy 
Społecznej w 
Kwidzynie jest 
jednostką organi-
zacyjną powiatu 
kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 
1972 r. Ponad 40-
letnia tradycja 
i doświadczenie 
gwarantują facho-
wą opiekę pielęg-

niarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską 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 wielofunk-
cyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i 
terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy 
medycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system 
przyzywowy i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przy-
stosowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, 
podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji 
sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna at-
mosfera domu zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. 
Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych informacji udzielą 
pracownicy socjalni: Anna Flader. 

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

Dom Pomocy Społecznej „ 
Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka organizacyjną po-
wiatu kwidzyńskiego, przeznaczo-
ną dla osób dorosłych przewlekle 
psychicznie chorych i niepełno-
sprawnych 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 umywal-
kami lub łazienkami, WC, pokoje 

dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, 
gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  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 doświadczony zespół pracowników działu opiekuń-
czo-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 tere-
nie 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, Iwona 
Schultz, Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

                                           Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
                                            e-mail: dom@dpsryjewo.pl

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 23 sierpnia 2012 r. Dom Pomocy 
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.

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).

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. Decyzję 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./faks: (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; faks (55) 279-38-67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

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 zamiesz-
kania lub ostatniego miejsca zameldowania. 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.

Jak zostać mieszkańcem domu pomocy społecznej?

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 - 3044 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2992 zł
4. Inne osoby

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
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Przekaż 1% - Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która wspiera 
rozwój aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Dzięki naszym działaniom zawodnicy mogą przez 
cały rok brać udział w cyklu treningów i zawodów sporto-
wych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich.
Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej 
i pogłębienie wiedzy na temat możliwości osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Serdecznie zachęcamy do 
wsparcia działalności Olimpiad Specjalnych Polska poprzez 
przekazanie 1 proc. podatku należnego za 2016 rok na rzecz 
naszej organizacji.
Zachęcamy Państwa do wsparcia działalności naszego Sto-
warzyszenia poprzez wpisanie nazwy Olimpiady Specjalne 
Polska-Pomorskie oraz numeru KRS 0000190280 do zeznania 
rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. Kwotę wynikającą 
z zeznania podatkowego prześle na konto naszej organizacji 
Urząd Skarbowy. 
Jeszcze nigdy wspieranie innych nie było tak proste!
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Olimpiad Specjalnych?
- wpisz numer KRS 0000190280 w pozycji „Wniosek o przeka-
zanie 1% podatku należnego na rzecz OPP” formularza rozli-
czeniowego PIT;
- wpisz nazwę Olimpiady Specjalne Polska - Po-
morskie w pozycji „Informacje uzupełniające” w 
rubryce „Cel szczegółowy 1%”

- Jak zawsze w tego typu tur-
niejach do ostatniej partii nie 
było wiadomo, kto wygra. Walka 
była zacięta. Ostatecznie najlep-
szym zawodnikiem okazał się 
Andrzej Klein z Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie, który od 
dawna bierze udział w turnie-
jach warcabowych. Przed nami 
Pomorski Turniej Warcabowy 
Domów Pomocy Społecznej, który 
odbędzie się 14 marca w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Kwidzynie - mówi Wiesława 
Cichowicz z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie.

Sędzią głównym zawodów był 
Jerzy Wiśniewski. Puchary oraz 
dyplomy i nagrody wszystkim 
uczestnikom turnieju wręczył 
Kazimierz Gorlewicz, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie.

Najlepsi warcabiści z powiatu 
kwidzyńskiego wystartują już w 
przyszłym tygodniu w Pomorskim 
Turnieju Warcabowym Domów Po-
mocy Społecznej, którego organiza-
torem jest Dom Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Warcabiści powalczą 
o Puchar Starosty Kwidzyńskiego. 
W ubiegłorocznych zawodach wzięło 

Zawody o puchar dyrektora DPS

Andrzej Klein najlepszy w turnieju warcabowym
Andrzej Klein, reprezentujący Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie, zwyciężył w turnieju warcabowym dla osób niepełnosprawnych. Drugie miejsce 
zajął Czesław Matuszewski (DPS Kwidzyn), natomiast trzecie Artur Jurczak (WTZ Kwidzyn). Na czwartym miejscu turniej zakończył Jan Nowa-
kowski (DPS Kwidzyn). Zawody po raz piętnasty zorganizował Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, a nagrodą był puchar dyrektora placówki.

udział ponad 50 zawodników z 16 
domów pomocy społecznej, warszta-
tów terapii zajęciowej oraz środo-

wiskowych domów samopomocy. 
Organizatorzy liczą, że w tym roku w 
kwidzyńskim turnieju weźmie udział 

podobna liczba warcabistów.
                                            (jk)
Fotoreportaż z turnieju na str. VIII

Andrzej Klein (DPS Ryjewo) odbiera puchar za pierwsze miejsce w turnieju z rąk Kazimierza Gorlewicza, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Dyplom wręcza Jerzy Wiśniewski, sędzia 
główny zawodów.                                                                                                                                                                                                                                                                                Fot. JK
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Technologia dla osób niepełnosprawnych

Komputery bez żadnych ograniczeń 
Komputery są istotną częścią naszego życia. Zapewniają nam dostęp do informacji i rozrywki, a także pozwalają załatwić nam wiele spraw nie wy-

chodząc z domu. Tradycyjne klawiatury i myszy komputerowe nie są jednak dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W kolejnym zestawieniu 
rozwiązań technologicznych dla osób niepełnosprawnych skupimy się na technologiach ułatwiających korzystanie z komputera. Przyjrzymy się m.in. myszy 
komputerowej obsługiwanej stopami, aplikacji do sterowania kursorem myszy przy użyciu ruchów głowy i klawiaturze dla osób o słabym wzroku.

Źródło: teknyka.com/Jouse2/

                Impulse
Stworzone przez firmę AbleNet 

urządzenie przeznaczone dla osób 
sparaliżowanych oraz o amputo-
wanych lub niefunkcjonujących 
kończynach. Umożliwia ono korzy-
stanie z komputera bez konieczności 
stosowania nieporęcznych pomocy 
mechanicznych. Impulse po przy-
klejeniu na twarz przy użyciu sa-
moprzylepnej elektrody wykrywa na 
zasadzie elektromiografii impulsy 
elektryczne wysyłane przez mózg 
do mięśnia, a nadajnik Bluetooth 
wysyła je do komputera, który przy 
pomocy specjalnego oprogramowania 
tłumaczy je na polecenia. Urządzenie 
kosztuje 2100 dolarów, zaś zestaw 
120 jednorazowych elektrod to koszt 
100 dolarów.

                Jouse2
Specjalny system umożliwiający 

sterowanie kursorem myszy ustami. 
Urządzenie wykorzystuje joystick, 
którego poruszanie steruje kursorem. 
a klikanie odbywa się przez wdmu-

chiwanie lub zasysanie powietrza w 
sposób przypominający korzystanie ze 
słomki. Przy zastosowaniu specjalne-
go oprogramowania Jouse2 może tak-
że zastąpić klawiaturę, wykorzystując 
kombinacje wdmuchiwania i zasy-
sania powietrza do wprowadzania 
znaków i poruszania kursorem teks-
towym. Ruchome ramię umożliwia 
ustawienie urządzenia w dogodnej dla 
użytkownika pozycji. Koszt zakupu 
Jouse2 to 1400 dolarów.

       Camera Mouse 2010
Darmowa aplikacja wykorzystują-

ca kamerę internetową do sterowania 
kursorem myszy. Po skalibrowaniu 
aplikacja śledzi róg oka lub obszar 
między nosem a ustami i wykorzy-
stuje ruchy głowy użytkownika do 
poruszania kursorem. Rozwiązanie 
to nie jest tak dokładne ani intuicyj-
ne jak urządzenia takie jak Head-
Mouse Nano, ale stanowi darmową 
alternatywę dla osób, których nie 
stać na zakup tego typu urządzeń. 
Aplikacja została opracowana przez 

badaczy w Boston College i Boston 
University.

              Lomak
Light Operated Mouse And Key-

board  jest urządzeniem zastępują-
cym klawiaturę i mysz stworzonym 
przez firmę Opdo działającą w 
Nowej Zelandii. Wykorzystuje ono 

światłoczułe przyciski i mocowane 
na głowę urządzenie emitujące 
wiązkę laserową. Użytkownik kie-
ruje wiązkę lasera na rozstawione w 
okręgach przyciski służące do wsta-
wiania znaków i sterowania kurso-
rem myszy, a następnie zatwierdza 
polecenie kierując wiązkę na zielony 
przycisk w środku każdego okręgu. 

Użytkownicy mogący choć w ogra-
niczonym stopniu poruszać dłońmi 
oprócz urządzenia mocowanego 
na głowę mogą także wykorzystać 
urządzenie mocowane na dłoń. W 
przeciwieństwie do podobnych urzą-
dzeń Lomak nie wymaga kalibracji 
ani dodatkowego oprogramowania. 
Urządzenie można kupić za 2500 
dolarów.

           NoHands Mouse
Stworzona przez firmę Hunter 

Digital mysz komputerowa obsługi-
wana przy pomocy stóp. Składa się 
ona z dwóch pedałów - jeden porusza 
kursorem, a drugi służy do wykony-
wania kliknięć. W przeciwieństwie 
do podobnych urządzeń w których 
pedały są sztywno ze sobą połączone, 
NoHands Mouse umożliwia dowolne 

ustawienie pedałów, co pozytywnie 
wpływa na komfort pracy. Koszt 
zakupu tego urządzenia to 350 do-
larów.

                 BigKeys LX
Opracowaną przez firmę Greysto-

ne Digital klawiaturą mającą ułatwić 
pisanie osobom o słabym wzroku lub 
o osłabionej koordynacji oko-ręka. 
Klawisze na tej klawiaturze są czte-
rokrotnie większe niż na tradycyj-
nej klawiaturze, co u ła twia 
ich odnalezienie i 
wciśnięcie. Big-
Keys LX nie 
wymaga 
dodat-
k o -

w y c h 
sterowników ani 
oprogramowania. Kosz-
tuje 159 dolarów i jest dostępna w 
układach QWERTY i ABC. Pewną 
wadą może być niestandardowy 
układ klawiszy do którego trzeba się 
przyzwyczaić.

                   ZoomText 
Aplikacja na komputery z sy-

stemem Windows, która służy do 
powiększania tekstu. Jest to nie-
oceniona pomoc dla osób z wadami 

wzroku. Aplikacja może powiększyć 
tekst nawet 32-krotnie. ZoomText 
potrafi nie tylko powiększać tekst, ale 
także odczytywać go przy użyciu syn-
tezatora mowy. Dodatkowo aplikacja 
może wymawiać wprowadzane znaki. 
ZoomText kosztuje 600 dolarów, ale 
jest też dostępny w darmowej 60-
dniowej wersji próbnej.

         InfoScan TS Elite

Kieszonkowy skaner tekstu. Ska-
nuje on drukowany tekst i odczytuje 
go używając syntezatora mowy. 
Oprócz tego skanowany tekst jest 
zapisywany w pamięci urządzenia, 
skąd może być przeniesiony na 
komputer. InfoScan TS Elite może 
przechować do 500 stron tekstu i 
współpracuje z tekstem w rozmiarze 
od 6 do 22 punktów. Koszt zakupu 
tego skanera to około 150 dolarów.                                                                                            
                 Intel Reader

Stworzony przez firmę Intel czyt-
nik tekstu. Urządzenie może 

powiększyć wy-
świet-

lo-
n y 

tekst 
i  o d -

czytać go 
używając 

s y n t e z a -
tora mowy. 

W b u d o w a n a 
kamera o rozdzielczości 5 
megapikseli umożliwia zeskanowanie 
tekstu i przetworzenie go na postać 
cyfrową. Intel Reader przechowuje 
do 600 stron tekstu, a jego bateria 
wystarczy na około dwie godziny 
pracy. Urządzenie kosztuje 1500 

dolarów. Za dodatkowe 
400 dolarów 

można dokupić dedykowany skaner 
do skanowania dużych ilości tekstu.

         Przemysław RutkowskiŹródło: www.microsoft.com

Źródło: www.bigkeys.com

Żródło: dtti.wordpress.com



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 
Przysposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów nie-
pełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 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 (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie 
z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełno-
sprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                          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. 

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia 
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - in-
formacyjno dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełno-
sprawnych 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 psycho-
logiczno - pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                                            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

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

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

Zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, ter-
apeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbiorów bibliotec-
znych, 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. Terapeu-
tom, nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. 
W zbiorach biblioteki znajdują się również czaspopisma specjalistyc-
zne oraz materiały alternatywne, w tym  książki-zabawki i układanki 
edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania materia³ów bibliotecznych 
czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Godziny otwarcia biblioteki
     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

organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się 
regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 
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, wykonany 
podczas zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach, 
prowadzonego przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.      
                                   
                                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                             www.fundacjamisericordia.pl
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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).

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

ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 

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 zmie-
rzających 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 opiekuńczo-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. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie 
              Filia dla Niepe³nosprawnych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum                                                                                             
                Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

         Górki 4 82-500 Kwidzyn tel./faks 55 279 35 64 
          tel. kom. 519 801 193, e-mail: ewa_detko@wp.pl

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kwi-
dzynie zaprasza do odwiedzania Punktu Porad Obywatelskich. Porady 
udzielane są bezpłatnie w poniedziałki i czwartki, w godz. 11.00-13.00, 
w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Kultury, przy ul. 11 Listopada 
13 (sala nr 4). Przychodząc po poradę, senior uzyska wsparcie w rozwią-
zywaniu różnych problemów, z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne poradnictwo Obywatelskie



W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowa-
dzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
oraz przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.

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 nowo-
tworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie 
od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpi-
sany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ 
pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 
                                       ul. Malborska 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 ko-
rzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpo-
wiedniego zatrudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Pracownicy 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w każdy 
trzeci czwartek miesiąca prowadzą dyżury dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ul. Kościuszki 29 B, pokój nr 6 w 
godzinach w godz. od 9.30-12.00. W trakcie dyżuru będą: udzielać informacji z zakresu 
ustawowych działań zespołu, wydawać odpowiednie druki wniosków, przyjmować 
wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 
przyjmować wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmować 
wnioski o wydanie karty parkingowej, wydawać legitymacje osoby niepełnospraw-
nej i karty parkingowe. Dyżury prowadzone w siedzibie starostwa nie wykluczają 
załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie zespołu w Malborku. Komisje 
orzekające będą w dalszym ciągu odbywać się w  siedzibie zespołu w Malborku.

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. 
                                          ul. Grudzi¹dzka 6
                                          tel. 55 646 16 26

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z cało-
ściowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. 
Stowarzyszenie prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc 
terapeutyczną, udziela wsparcia, jak również organizuje szkolenia i kon-
sultacje dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z 
osobami z autyzmem. 

           e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
                             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 w Kwidzynie

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 specjalistycznych 
peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających porozumiewanie 
się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami 
porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urzą-
dzeń i pomocy dla porozumiewania się. 

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

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie 
i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komu-
nikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc terapeutyczną, 
rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza w zakresie rehabilitacji 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
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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 psy-
chologiczna 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 podczas sesji 
grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646-44-04

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).

                                          ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311 

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                                    w Malborku

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 
w Kwidzynie

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum 
Rozwoju Porozumiewania

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień
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Turniej warcabowy osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

W Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie odbyły się zawody warcabowe. Wzięli w nich udział mieszkańcy domów pomocy społecznej 
oraz warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie i Kwidzynie.

O pierwsze miejsce walczą Andrzej Klein i Czesław Matuszewski.

Zawody po raz piętnasty zorganizował Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Andrzej Klein, reprezentujący Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie, okazał się najlepszym zawodnikiem turnieju.          Zdjęcia: JK Artur Jurczak (WTZ Kwidzyn) odbiera puchar za trzecie miejsce z rąk Kazimierza Gorlewicza, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Jerzy Wiśniewski, sędzia główny zawodów, Kazimierz Gorlewicz, dyrektor DPS w Kwidzynie i Czesław Matuszewski, zdobywca 
drugiego miejsca.

Najlepsi warcabiści z powiatu kwidzyńskiego wystartują już w przyszłym tygodniu w Pomorskim Turnieju Warcabowym Domów 
Pomocy Społecznej.

Jak zawsze w tego typu turniejach do ostatniej partii nie było wiadomo, kto wygra. 


