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Mit pierwszy autyzm jest powodowany przez szczepionki - mit ten jest 
nie tylko bardzo krzywdzący wobec osób z autyzmem, ale także najgroźniejszy 
w skutkach. Zdarza się, że rodzice rezygnują przez niego ze szczepień, co 
może powodować niepotrzebne zachorowania na choroby mogące prowadzić 
do przykrych powikłań. Źródłem tego mitu jest były gastroenterolog Andrew 
Wakefield, który przeprowadził na grupie dwunastu dzieci badanie mające 
sugerować związek szczepionki MMR z autyzmem i zapaleniem jelit. Badanie 
to okazało się fałszerstwem. Czasopismo medyczne �The Lancet� wycofało 
publikację Wakefielda, który za swoje nieetyczne działania został pozbawiony 
prawa do wykonywania zawodu lekarza. Od tego czasu przeprowadzono wiele 
badań, które wykluczyły związek między szczepieniami a autyzmem. Oprócz 
tego na niekorzyść tego mitu przemawia sam fakt, że autyzm diagnozuje się 
także u nieszczepionych dzieci.

Mit drugi: autyzm występuje tylko u chłopców - zaburzenie to występuje 
u obydwu płci, choć częściej jest ono diagnozowane u chłopców.

Mit trzeci: autyzm jest chorobą - autyzm to zaburzenie na skutek którego 
mózg rozwija się inaczej. Nazywanie go chorobą lub uszkodzeniem mózgu 
jest krzywdzące. Osoby z autyzmem w żadnym razie nie powinny mówić o 
sobie, że �są chore�.

Mit czwarty: osoby z autyzmem nie chcą mieć przyjaciół - większość 
osób z autyzmem chciałaby mieć przyjaciół tak samo jak każdy inny. Nie-
stety ich trudności w kontaktach z innymi sprawiają, że trudno jest im 
nawiązać i utrzymać nowe znajomości. Do tego dochodzi problem kiepskiego 
zrozumienia przez społeczeństwo czym jest autyzm, co dodatkowo utrudnia 
nawiązywanie kontaktów.

Mit piąty: osoby z autyzmem są upośledzone intelektualnie - autyzm jest 
zaburzeniem rozwoju, a nie zaburzeniem intelektualnym. Większość osób z 
autyzmem ma normalny lub ponadprzeciętny iloraz inteligencji. Istnienie 
autyzmu nie wyklucza jednak współistnienia zaburzeń intelektualnych.

Mit szósty: wszystkie osoby z autyzmem są geniuszami - choć wśród 
osób z autyzmem zdarzają się osoby szczególnie uzdolnione, nie dotyczy 
to wszystkich. Tzw. zespół sawanta występuje jedynie u około 10% osób z 
autyzmem.

Mit siódmy: osoby z autyzmem nie potrafią mówić - część osób z auty-
zmem mówi mało lub nie mówi w ogóle, ale zdarzają się także osoby, które 
mówią dużo.

Mit ósmy: wszystkie osoby z autyzmem są takie same - każdy z nas jest 
inny. Dotyczy to także osób z autyzmem. Jak powiedział dr Stephen Shore, 
jeśli poznałeś jedną osobę z autyzmem, poznałeś jedną osobę z autyzmem.

Mit dziewiąty: autyzm można wyleczyć - autyzm jest stanem, który trwa 
całe życie. Odpowiednia terapia pomoże osobie z autyzmem funkcjonować 
prawidłowo, ale nie da się całkowicie �wyleczyć� autyzmu.

Mit dziesiąty - z autyzmu się wyrasta - jak pisałem w poprzednim punk-
cie, autyzm jest zaburzeniem trwającym całe życie. Dziecko z autyzmem 
wciąż będzie autystyczne gdy dorośnie.

Mit jedenasty: autyzm jest nowym zaburzeniem - autyzm został opi-
sany po raz pierwszy już w 1943 roku przez austriacko-amerykańskiego 
psychiatrę Leo Kannera.

Mit dwunasty: osoby z autyzmem nie są w stanie znaleźć sobie drugiej 
połówki - to oczywiście nieprawda. Wiele osób z autyzmem żyje w udanych 
związkach i założyło rodziny.

Mit trzynasty: osoby z autyzmem nie potrafią o siebie zadbać, żyć sa-
modzielnie ani utrzymać pracy - aby obalić ten mit, posłużę się przykładem 
kilku osób. Temple Grandin to doktor zootechniki, która wykłada na Colo-
rado State University. John Elder Robison jest autorem kilku książek, w 
tym jednej o swoim dorastaniu z Zespołem Aspergera. Jerry Newport jest 
autorem i mówcą, który poślubił Mary Louise Meinel - aktorkę �Star Treka�. 
Wszystkie trzy wymienione osoby są osobami autystycznymi.

Mit czternasty: brak matczynej miłości prowadzi do autyzmu u dzieci 
- źródłem tego mitu jest teoria do której doszedł austriacki lekarz Bruno 
Bettelheim w latach 40. Badania udowodniły, że sposób traktowania dziecka 
nie ma związku z autyzmem.

Mit piętnasty: osoby z autyzmem są pozbawione uczuć i empatii - osoby 
autystyczne mogą mieć problemy z okazywaniem uczuć, co wcale nie zna-
czy, że tych uczuć nie mają. Tak samo jak każdy odczuwają emocje (radość, 
smutek, gniew itp.) i widzą jak czują się inni.

Mit szesnasty: autyzm można rozpoznać na pierwszy rzut oka - autyzm 
jest ukrytym zaburzeniem. Osoby z autyzmem nie wyglądają inaczej i nie 
da się ustalić na podstawie krótkiej obserwacji zachowania, że jest to au-
tyzm.

                                                                      Przemysław Rutkowski

16 mitów o autyzmie
Jedną z trudności, z którą na co dzień muszą borykać się osoby 
z autyzmem jest fakt, że zbyt wiele ludzi nie rozumie na czym 
polega to zaburzenie. Zdarzają się nawet przypadki osób, które 
w ogóle nie wiedzą co to jest autyzm. Na temat autyzmu powstał 
nawet szereg mitów. Dziś zmierzymy się z tymi mitami i przeko-
namy się, że osoby z autyzmem wcale nie gryzą.

Dofinansowanie udzielane jest w 
ramach pilotażowego programu �Ak-
tywny samorząd�. To program Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Samorząd powia-
tu uczestniczy w programie już kolejny 
rok. Lidia Wiśniewska, koordynator 
programu  z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, przypo-
mina, że przekazanie dofinansowania 
następuje w dwóch transzach.

- Pierwsza, w wysokości 80 proc. 
przyznanego dofinansowania, wypła-
cana jest  po zawarciu umowy, druga, 
w wysokości 20 proc.,  po przekazaniu 
realizatorowi programu informacji o 
zaliczeniu semestru czy też półrocza 
lub po złożeniu zaświadczenia ze 
szkoły lub uczelni, że wnioskodawca 
uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem 
lub programem nauki czy też studiów 
- informuje Lidia Wiśniewska. 

W przypadku przewodu doktorskie-

Dofinansowanie do kosztów nauki

Wnioski tylko do 30 marca
Już tylko osiem dni zostało do złożenia wniosku o dofinansowa-
nie kosztów  nauki, dotyczące roku akademickiego 2016/2017. 
Termin składania dokumentów mija 30 marca. Przypomnijmy, że 
wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 będzie można 
składać do 10 października bieżącego roku. 

go druga transza wypłacana jest po zło-
żeniu zaświadczenia, że wnioskodawca 
realizuje przewód doktorski zgodnie z 
przyjętym harmonogramem. Nastąpiła 
też zmiana charakteru dodatku na po-
krycie innych kosztów kształcenia na 
progresywny i motywacyjny. Wysokość 
wypłaconego dodatku będzie zależała 
od postępów w nauce. Dofinansowanie 
można uzyskać na kształcenie w szkole 
policealnej, kolegium, szkole wyższej 
- studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe 
lub doktoranckie prowadzone przez 
szkoły wyższe, w systemie stacjonar-
nym dziennym lub niestacjonarnym 
wieczorowym, zaocznym lub eksterni-
stycznym, w tym również za pośred-
nictwem internetu, a także przewodu 
doktorskiego, otwartego poza studiami 
doktoranckimi.

                                                (op)

Szczegółowych informacji w sprawie dofinansowania 
kosztów nauki udzielają pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej 30
 w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915 lub 55 646 18 00.

Przekaż 1% na rehabilitację Franka
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

Aby cieszyć się życiem mimo ograniczeń
Rozwój technologii asystujących coraz bardziej ułatwia życie osobom niepełnosprawnym. Dzięki nim niepełnosprawni mogą w pełni cie-
szyć się życiem mimo swoich ograniczeń. W kolejnym zestawieniu technologii dla osób niepełnosprawnych zapoznamy się m.in. z długopi-
sem dla osób z chorobą Parkinsona, wózkiem inwalidzkim powstającym dzięki technologii druku 3D i zegarkiem dla osób niewidomych.

Źródło: www.newatlas.com

Źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpsls.td2

Źródło: https://www.psfk.com/2016/10/orchestra-sound-shirt-
helps-deaf-people-enjoy-music-through-motion.html

      Smartstones Touch
Urządzenie, które umożliwia oso-

bom z zaburzeniami mowy komu-
nikację niewerbalną z bliskimi. Po 
sparowaniu ze smartfonem Smartsto-
nes Touch może nadawać i odbierać 
wiadomości w postaci gestów, świateł, 
wibracji i dźwięków. Gesty mogą 
być wykonywane zarówno poprzez 
przeciąganie palcem jak i ruchy takie 
jak potrząsanie. Smartstones Touch 
znajdzie zastosowanie nie tylko u osób 
niepełnosprawnych. Dziecko używając 
tego urządzenia może na przykład 
poinformować rodziców, że wraca ze 
szkoły. Osobie starszej korzystającej 
ze Smartstones Touch można zaś przy-
pomnieć o konieczności zażycia leków. 
Urządzenie można zawiesić na szyi lub 
nosić jak zegarek. Smartstones Touch 
kosztuje 159 dolarów. Pasek na rękę 
i ramkę umożliwiającą zawieszenie 
urządzenia na szyi można dokupić 
odpowiednio za 89 i 69 dolarów.                                                                                            
                   ARC Pen

Długopis ułatwiający pisanie oso-
bom z chorobą Parkinsona. Został on 
opracowany przez firmę Dopa Solu-
tion. ARC Pen przy użyciu wibracji 
pomaga niwelować drżenie ręki i sty-
muluje mięśnie, dzięki czemu pisanie 
jest łatwiejsze. Twórcy urządzenia 
mają nadzieję, że pomoże ono zwal-
czyć mikrografię, która objawia się 
zmniejszaniem się wielkości pisma 
w miarę postępowania choroby Par-
kinsona. Wielkość długopisu sprawia, 
że łatwiej i wygodniej się go trzyma. 
Według badań u 86% użytkowników 
ARC Pen pismo stało się większe i 
wyraźniejsze. Urządzenie jeszcze jest 

w fazie projektowania, a twórcy po-
szukują inwestorów i kolejnych osób 
do testów.

                Lechal
Buty z funkcją nawigacji GPS, któ-

re ułatwiają poruszanie się osobom z 
wadami wzroku. Przy użyciu wibracji 
buty informują w którą stronę nosząca 
je osoba powinna skręcić. Nawi-
gacja odbywa się przy współ-
pracy z Mapami Google. 
Buty Lechal są dobre 
także dla osób upra-
wiających sport 
- śledzą liczbę 
k r o k ó w  i 
spalonych 
kalorii, a 

także przebyty dystans i przekazu-
ją te informacje przez aplikację na 
smartfona. Kosztują 240 dolarów. W 
sprzedaży dostępne są także wkładki 
dające te same funkcje dowolnej parze 
butów - są one nieco tańsze od butów i 
można je kupić już na 180 dolarów.

           Talk Different
Aplikacja na smartfony ułatwia-

jąca komunikację osobom z wadami 
mowy lub słuchu. Przy użyciu ponad 
700 obrazków, kolorów i dźwięków 
można tworzyć wiadomości, które 
zostaną zrozumiane przez każdego 

bez względu na język. Aplikacja 
została napisana przez Francuzkę 
Marie Spitz, której córka Pauline ma 
autyzm i poważne zaburzenia mowy. 
Kosztuje kilka złotych i jest dostępna 
na urządzenia z iOS i Androidem.                                                                                          
                PCEye Explore

Urządzenie ułatwiające osobom 
o ograniczonej sprawności ruchowej 
korzystanie z komputera. PCEye 
Explore używa systemu śledzenia 
oczu do poruszania kursorem myszy 
i wykonywania kliknięć. Urządzenie 
można kupić w polskim sklepie Harpo 
za 4499 zł. Można je także zakupić z 
oprogramowaniem Windows Control, 
które oferuje zwiększony zakres funk-
cji, ale w tym przypadku cena wzrasta 
aż do 9999 zł.

               Sound Shirt
Bluza dzięki której osoby 

z wadami słuchu mogą do-
świadczyć muzyki. Takie 
osoby normalnie �słyszą� 

muzykę czując jej rytm, ale nie ma to 
zastosowania w przypadku orkiestr 
symfonicznych granych na żywo. 
Sound Shirt przetwarza dźwięki na 
wibracje. Wbudowane mikrofony 
rozróżniają osiem instrumentów. 
Bluza ma 16 obszarów wibracji, które 
odpowiadają odpowiednim sekcjom 
orkiestry i wibrują z różną inten-

sywnością w zależności od głośności 
muzyki.

           Bradley
Stworzony przez firmę Eone zega-

rek przeznaczony dla osób z wadami 
wzroku. Bradley pokazuje godzinę 
używając dwóch namagnetyzowa-
nych łożysk kulkowych - kulka na 
tarczy pokazuje minuty, zaś ta na 
pierścieniu okalającym zegarek poka-
zuje godziny. Wyżłobienia na tarczy 
dodatkowo ułatwiają odczytanie go-
dziny. Bradley nie tylko dobrze służy 
osobom niewidomym, ale też dobrze 
wygląda. Jest odporny na zachlapania 
i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, 
ale nie należy z nim pływać. Można 
go kupić za 395 dolarów.

                       GO
Wózek inwalidzki, który jest pro-

dukowany w procesie druku 3D. GO 
może być dobrany dla osób o różnych 
niepełnosprawnościach i stylach ży-
cia. Kształty siedziska i podpór-
ki pod stopy są dopasowywa-
ne indywi- d u a l n i e 
dla każdego 
klienta na 
podstawie 
danych 
b i o -

metrycznych, dzięki czemu wózek 
jest idealnie przystosowany do potrzeb 
jego właściciela. Używając specjalnej 
aplikacji klient może uczestniczyć w 
procesie projektowania wózka, do-
bierając elementy dodatkowe, wzory 
i kolory.

               GlassOuse
Mysz komputerowa zakładana na 

głowę jak okulary. Umożliwia korzy-
stanie z komputera osobom, które nie 
są w stanie korzystać z tradycyjnej 
myszy z powodu amputacji rąk, udaru, 
mózgowego porażenia dziecięcego itp. 
Urządzenie komunikuje się z kompu-
terem przez Bluetooth. GlassOuse po-
rusza kursorem myszy na podstawie 
ruchów głowy, a klikanie odbywa się 
przez wciskanie zębami lub ustami 
specjalnego elementu. Urządzenie 
współpracuje także z urządzeniami 
mobilnymi z Androidem i może działać 
na jednym ładowaniu przez tydzień. 
Producent zaleca pobranie dodatko-
wego darmowego oprogramowania 
takiego jak Point-n-Click aby uzyskać 
funkcjonalność prawego przycisku 
myszy i ułatwić przewijanie. Cena 
GlassOuse to 399 dolarów.

                Glucowear
Inteligentna opaska przeznaczona 

dla osób z cukrzycą. Glucowear mierzy 
poziom glukozy we krwi używając 
nowoczesnych nieinwazyjnych metod. 
Oznacza to, że mierzenie poziomu 
cukru we krwi nie wiąże się już z 
koniecznością przekłuwania palca. 
Urządzenie dodatkowo współpracuje 
z aplikacją na urządzenia mobilne, 
która podaje poziom glukozy w czasie 
rzeczywistym i przechowuje historię 
pomiarów.

                   BRUISE
Specjalny ubiór dla sportowców z 

zaburzeniami czucia. U takich osób 
różne rodzaje urazów mogą zostać 
niezauważone, a nieleczone urazy 
mogą prowadzić do poważnych prob-
lemów zdrowotnych. BRUISE jest 
pokryty specjalną wrażliwą na nacisk 
membraną, która zmienia kolor pod 
wpływem obciążenia (na przykład gdy 
nosząca go osoba się o coś uderzy). 
Dzięki temu można łatwo zobaczyć 
czy doszło do urazu i na ile jest on 
poważny.

                  Reveal
Opaska dla dzieci z autyzmem. 

Reveal mierzy sygnały fizjolo-
giczne, pomagając w zrozumieniu 
zmian w zachowaniu i zapobie-
ganiu załamaniom nerwowym 
charakterystycznym u dzieci z 
autyzmem. Reveal współpracuje 
z aplikacją na smartfony, która 
śledzi i powiadamia o zmianach 

w sygnałach fizjologicznych. 
Dzięki niej opiekunowie, 
nauczyciele i terapeu-
ci mogą w porę zarea-
gować na ewentualne 

problemy. 
            Przemysław RutkowskiŹródło: www.techcrunch.comŹródło: www. store.lechal.com
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Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej

Arkadiusz Wick z pucharem starosty
Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku kolejny raz udowodnił, że nie ma lepszego warcabisty Pomorskiego Tur-
nieju Warcabowego Domów Pomocy Społecznej. Puchar Starosty Kwidzyńskiego po raz piąty z rzędu trafił do rąk zawodnika ze Strze-
bielinka. Drugie miejsce zajął Jarosław Delikat z Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach. Ogromną niespodziankę sprawił Czesław 
Matuszewski z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, który czternaście razy startował w imprezie i po raz pierwszy wywalczył sobie 
trzecie miejsce. Z powodu ciężkiej choroby nie mógł brać udziału w ubiegłorocznym turnieju. W finałowej rozgrywce pokonał go Arka-
diusz Wick. W walce o trzecie miejsce Czesław Matuszewski wygrał z Adamem Stępnikiem z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Indywidualnie zawodnicy walczy-
li o Puchar Starosty Kwidzyńskiego, 
natomiast drużynowo o Puchar 
Burmistrza Kwidzyna. W zawodach 
wzięło udział ponad 50 warcabistów  
z domów pomocy społecznej, war-
sztatów terapii zajęciowej oraz śro-
dowiskowych domów samopomocy z 
całego  województwa. Pomysłodawcą 
i organizatorem turnieju jest Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Czesław Matuszewski, który zdobył 
trzecie miejsce, nie krył zaskoczenia 
swoim sukcesem.

- Nie spodziewałem się, że dotrę 
tak daleko. Brałem udział w czterna-
stu turniejach i nawet nie zbliżyłem 
się do finału. W ubiegłym roku z 
powodu choroby nie mogłem wziąć 
udziału w zawodach. Nie było łatwo, 
ale  udało mi się pokonać rywali i 
dotrzeć do finału. Arkadiusz Wick 
był za mocny. Nie dałem rady. Jed-
nak udało mi się wywalczyć trzecie 
miejsce, z czego bardzo się cieszę, 
tym bardziej, że pierwszy raz w 
tym turnieju zdobyłem tak wysokie 
miejsce. Staram się brać udział nie 
tylko w turniejach warcabowych, ale 
we wszystkich zawodach. Niestety 
nie mogę już grać na turniejach w 
tenisa stołowego. To dla mnie zbyt 
duży wysiłek, ale nadal zamierzam 
uczestniczyć w różnych zawodach 
o ile zdrowie mi pozwoli. Nie lubię 
siedzieć bezczynnie - stwierdził Cze-
sław Matuszewski.

Drużynowo turniej wygrali war-
cabiści z Domu Pomocy Społecznej 
ze Strzebielinka. Na drugim miejscu 
turniej zakończyła reprezentacja 
Domu Pomocy Społecznej w Stegnie, 
natomiast na trzecim warcabiści z 
Domu Pomocy Społecznej �Ostoja� 
w Gdańsku.

- Postanowiliśmy wyróżnić naj-
starszego uczestnika turnieju, któ-
rym był 82-letni Stanisław Janow-
ski. Najlepszą zawodniczkę turnieju 
okazała się Elżbieta Pińczewska z 

Domu Pomocy Społecznej w Ryje-
wie. Postanowiliśmy także wyróż-
nić kilku warcabistów za sportową 
postawę. Wprawdzie bardzo szybko 
zakończyli turniej, ale mimo tego 
zachowali dobry humor i kibicowali 
innym zawodnikom, zachęcając 
do walki o jak najlepsze miejsca. 
Kibicowali wszystkim uczestnikom 
turnieju do samego końca. Taka 
postawa zasługuje na szczególne 
wyróżnienie. Wspaniałymi kibica-
mi okazali się Jadwiga Michalska 
i Marta Kosiorek z Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie, Adam Wa-
siński z Domu Pomocy Społecznej 
w Rudnie oraz Czesław Kożarka z 
Domu Pomocy Społecznej �Ostoja� 
w Gdańsku. Turniej jak zawsze był 
pełen emocji. Do samego końca nie 

było wiadomo kto dojdzie do finału 
Organizacja turnieju nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie pomoc samorządów 
powiatu i miasta, a także dyrekcji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1, który już kolejny rok użyczyła 
nam salę sportową. Podziękowania 
kieruję także do wolontariuszy, w 
tym Aleksandrowi Cichockiemu, 
Martynie Kaczorowskiej, Małgorza-
cie Budzińskiej, Klaudii Zalewskiej, 
Jolancie Czajkowskiej, Marii Dzie-
midzik oraz Irenie Zembrzuskiej. 
Dziękuję także Jerzemu Wiśniew-
skiemu, który był sędzią głównym 
zawodów - podsumowała turniej 
Wiesława Cichowicz z Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

Warcabistom od lat kibicuje Wło-
dzimierz Dawidowski za zarządu 

powiatu kwidzyńskiego. 
- Wszystkim, którzy wzięli udział 

w turnieju należą się gratulacje. 
To wspaniała impreza. W imieniu 
pana starosty i pana burmistrza 

Kwidzyna zapraszam wszystkich za 
rok, myślę, że w dobrej kondycji i z 
jeszcze większymi umiejętnościami. 
Słowa uznania należą się organiza-
torom, w tym pani Wiesławie Cicho-
wicz, która ten turniej przygotowała, 
oczywiście przy współpracy wolonta-
riuszy i pracowników Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie - powiedział 
Włodzimierz Dawidowski.

Był to już piętnasty turniej or-
ganizowany przez Dom Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. 

                                             (jk)

Warcabistom od lat kibicuje Włodzimierz Dawidowski za zarządu powiatu kwidzyńskiego. 

Najlepszą zawodniczkę turnieju okazała się Elżbieta Pińczewska z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. W imieniu organizatora 
zawodów nagrodę wręcza Wiesława Cichowicz. Obok: Andrzej Klein (DPS Ryjewo).                                Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

W zawodach wzięło udział ponad 50 warcabistów  z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z całego  województwa. 
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Drugie miejsce zajął Jarosław Delikat ( z lewej) z Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach. Pokonał go Arkadiusz Wick.

Czesław Matuszewski (DPS Kwidzyn) odbiera puchar za trzecie miejsce z rąk Włodzimierza Dawidowskiego z zarządu powiatu 
kwidzyńskiego. Gratulacje także od Jerzego Wiśniewskiego, sędziego głównego zawodów.

Stanisław Janowski (DPS Stegna), nastarszy uczestnik turnieju i Arkadiusz Wick (DPS Strzebielinek), niepokonany od 6 lat. 

Indywidualnie zawodnicy walczyli o Puchar Starosty Kwidzyńskiego, natomiast drużynowo o Puchar Burmistrza Kwidzyna. 

8 KWIETNIA 2017



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

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

Za�wiadczenie o niepe³nosprawno�ci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o 
Niepe³nosprawno�ci. Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak ko-
rzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze �wiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpo-
wiedniego zatrudnienia oraz o niepe³nosprawno�ci  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 Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu 
codziennym, spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoho-codziennym, spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoho-
lu. To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, lu. To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, 
współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 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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Dom Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie 
jest jednostką organiza-
cyjną powiatu kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje od 
1972 r. Ponad 40-letnia 
tradycja i doświadcze-
nie gwarantują facho-
wą opiekę pielęgniar-
ską, medyczną, reha-
bilitacyjną, socjalną 
i duszpasterską oraz 
szeroka ofertę kultu-

ralno-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 rehabilitacji i te-
rapii 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 na 2017 rok 
wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 3409 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3217 zł
4. Inne osoby

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
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