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Niepełnosprawni sportowcy z województwa po-
morskiego rywalizowali w mityngu gimnastycz-
nym oraz turnieju tenisa stołowego. Zawody 
odbyły się w hali sportowo-widowiskowej przy 
ul. Wiejskiej. To już druga tego typu impreza zor-
ganizowana w Kwidzynie, w ramach Olimpiad 
Specjalnych. Na zdjęciu: Joanna Kamińska z Klubu 
Olimpiad Specjalnych „Olimp” przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Kwidzynie, która zdobyła złoty me-
dal w bardzo trudnym ćwiczeniu na równoważni.

Fot. JK
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18 maja (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, przyjmowane wnioski o wydanie orzeczenia o niepełno-
sprawności 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. 

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pomoc w Kwidzynie udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 
26 (p. 206), w poniedziałek - 8.00-15.00, we wtorek - 13.00-20.00, w 
środę i czwartek - 9.00-16.00, w piątek - 8.00-15.00 oraz w sobotę - 
9.00-13.00. Telefon  690 489 654 czynny jest w godz. 8.00-15.00.

- Podział pieniędzy na poszczególne 
zadania, związane z rehabilitacją spo-
łeczną i zawodową, zaproponowaliśmy 
na podstawie analizy z lat poprzednich. 
Podział pieniędzy wynika także z bieżą-
cych potrzeb dotyczących rehabilitacji. 
Projekt był konsultowany z Powiatową 
Społeczną Radą do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych i uzyskał jej pozytywną 
opinię - twierdzi Renata Majda, kie-
rownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 

Rada powiatu pod koniec ubiegłego 
miesiąca podjęła uchwałę o podziale 
środków z PFRON.

Z uwagi na ograniczone środki 
zdecydowano o obniżeniu o 20 proc. 
dofinansowania do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego. Poza tym obniżono 
przysługujące dofinansowanie do-
tyczące zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze o 40 
proc. kwoty udziału własnego osoby 
niepełnosprawnej. W przypadku dofi-
nansowania dla osób dorosłych, przy 
zakupie jednego aparatu słuchowego, 
ustalono kwotę dofinansowania w 
wysokości 800 zł. Takie rozwiązanie 
ma pozwolić objąć pomocą więcej osób 
niepełnosprawnych. Ograniczone 
środki są także powodem, że pierw-
szeństwo w uzyskaniu dofinansowania 
do turnusów rehabilitacyjnych, będą 
miały dzieci i młodzież, w wieku od 
16 do 24 lat (ucząca się i niepracująca 

Na likwidację barier       
i rozpoczęcie działaności

Pieniądze z PFRON na rehabilitację

Ponad 2,1 mln zł zostanie w tym roku przeznaczonych na reha-
bilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego.  Wysokość środków z PFRON jest niemal 
taka jak w ubiegłym roku. Pieniądze pozwalają między innymi 
zlikwidować bariery architektoniczne w mieszkaniu osoby niepeł-
nosprawnej, zakupić sprzęt rehabilitacyjny, a także dofinanso-
wać rozpoczęcie własnej działalności.  

bez względu na stopień niepełno-
sprawności). W dalszej kolejności będą 
rozpatrywane wnioski dorosłych osób 
niepełnosprawnych, które posiadają 
orzeczenie o zaliczeniu do znacznego 
stopnia niepełnosprawności, które w 
roku poprzedzającym nie korzystały 
z dofinansowania do uczestnictwa w 
turnusie. Pieniądze w kwocie ponad 
1,4 mln zł zostały przeznaczone na 
funkcjonowanie warsztatów terapii 
zajęciowej. Na aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych zaplanowano 
300 tys. zł, w tym 150 tys. zł na zwrot 
kosztów wyposażenia stanowisk pracy 
oraz 150 tys. zł na podjęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej. Pieniądze 
te mogą być przeznaczone również 
jako wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej. Planuje się, że z pieniędzy 
na rehabilitację zawodową skorzysta 
ok. 10 osób. Jak wskazano w powiato-
wym programie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, praca oraz szeroko 
rozumiana aktywność społeczna jest 
bardzo ważnym aspektem w życiu 
człowieka, gdyż daje poczucie bycia 
potrzebnym, niezależnym oraz stanowi 
ważny warunek sukcesu na drodze 
do samorealizacji. Zadania powiatu, 
z zakresu rehabilitacji zawodowej, są 
realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy. 

                                                 (jk)

                  Rehabilitacja zawodowa - 300 tys. zł
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 150 tys. zł
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 150 tys. zł

                   Rehabilitacja społeczna - 1,8 mln zł
- działalność warsztatów terapii zajęciowej - 1,4 mln zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 70 tys. zł
- sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych - 50 tys. zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 202 tys. zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu
 się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami
 osób niepełnosprawnych - 70 tys. zł

Podział pieniędzy z PFRON 

Bieg unijny już w niedzielę

Wystartują niepełnosprawni 

12.00 - otwarcie imprezy
12.15 - bieg dla osób niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn oraz osoby na wózkach - 600 m
12.30 - bieg chłopców - kl. III-IV 2006 i 2007 - 600 m
12.40 - bieg dziewcząt - kl. III-IV 2006 i 2007 - 600 m
12.50 - dekoracje biegu niepełnosprawnych oraz dziewcząt i chłopców rocznik 2006 i 2007
13.10 - bieg chłopców - kl. V-VI rocznik 2004 i 2005 - 700 m
13.20 - bieg dziewcząt - kl. V-VI rocznik 2004 i 2005 - 700 m
13.30 - dekoracje biegu rocznika 2004-2005 - 700 m
13.45 - bieg młodzików rocznik 2002-2003 dziewcząt i chłopców - 1100 m
13.55 - bieg unijny juniorów i juniorów młodszych kobiet i mężczyzn - 2000 m
Ok. 14.10 - dekoracje biegów młodzików i biegu unijnego

Niepełnosprawni zawodnicy wystartują w Biegu Osób Niepeł-
nosprawnych. Impreza, która rozpocznie się 30 kwietnia o godz. 
12.00, będzie towarzyszyła Unijnemu Ogólnopolskiemu Biegowi 
Ulicznemu, którego organizatorem jest Kwidzyński Klub Lek-
koatletyczny „Rodło” w Kwidzynie. Organizatorem biegu dla 
niepełnosprawnych jest Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
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                  B-Touch
Ciekawą propozycją telefonu ko-

mórkowego dla osób niewidomych jest 
B-Touch, który zaprojektował Zhenwei 
You. Urządzenie to jest wyposażone w 
ekran dotykowy wyświetlający pismo 
Braille’a. B-Touch ma również funkcje 
głosowe i potrafi rozpoznawać kształty 
i kolory trzymanych przez użytkowni-
ka przedmiotów. Wbudowany skaner 
umożliwia skanowanie tekstu, który 
następnie jest wyświetlany w alfabecie 
Braille’a lub wypowiadany przez syn-
tezator mowy. Oprócz wykonywania 

Technologie dla osób niepełnosprawnych

Spośród wszystkich rodzajów niepełnosprawności wada wzroku jest jednym z tych, który najbardziej utrudnia życie - szczególnie jeśli jest mowa o 
całkowitym braku wzroku. Osobom z wadami wzroku trudno jest radzić sobie bez pomocy innych osób. Na szczęście istnieją technologie pozwalające 
im na większą niezależność. Dzisiaj skupimy się na technologiach dla osób z zaburzeniami widzenia. Przyjrzymy się między innymi kubkowi informu-
jącym o poziomie jego napełnienia, inteligentnej lasce dla niewidomych i urządzeniu ułatwiającym komunikację osoby niewidomej z osobą niesłyszącą.

połączeń telefonicznych urządzenie 
umożliwia czytanie e-booków i nawigację 
GPS. Nawigację ułatwiają wbudowany 
radar, który ostrzega o przeszkodach 
przed użytkownikiem i trzy membrany, 
które zmieniają kształt na wklęsły lub 
wypukły, informując o spadkach i wznie-
sieniach terenu.

Kostka Rubika dla osób niewidomych

Wada wzroku nie musi wiązać się z 
brakiem możliwości ćwiczenia umysłu. 
Można to robić na przykład przy użyciu 
kostki Rubika stworzonej specjalnie 
dla osób niewidomych. Takie kostki 
do oznaczania ścianek używają pisma 
Braille’a zamiast kolorów. Dzięki temu 
także osoby niewidome mogą korzystać 

z możliwości treningu umysłu jaką daje 
układanie kostki Rubika.

 Kubek dla osób niewidomych
Jednym z problemów z jakim muszą 

mierzyć się osoby z wadami wzroku jest 
napełnianie kubka. W ich przypadku 
nietrudno jest nalać zbyt mało lub zbyt 
dużo płynu. Jednym z rozwiązań tego 
problemu jest użycie palca do sprawdze-
nia poziomu płynu, ale nie jest to zbyt 
higieniczne i stwarza ryzyko poparzenia. 
Z pomocą może przyjść specjalny kubek 
opracowany przez firmę Braun. Kubek 
ten jest wyposażony w trzy czujniki 

poziomu płynu. Użytkownik wybiera 
żądaną ilość płynu używając jednego 
z trzech przycisków na uchu kubka, a 
wbudowany głośnik wydaje dźwięk gdy 
kubek zostanie napełniony do wybrane-
go poziomu. Dzięki temu rozwiązaniu 
osoby niewidome mogą nalać do kubka 
dokładnie tyle płynu ile potrzebują. 
Kubek zaprojektowali Sang-hoon Lee i 
Yong-bum Lim.

                Eye Stick
Dzisiejsza technologia sprawia, że 

nawet laska dla niewidomych może być 
inteligentna. Przykładem jest Eye Stick 
- laska, którą zaprojektował Wonjune 
Song. Używając specjalnego czujni-
ka Eye Stick wykrywa m.in. schody, 
przeszkody, a nawet kolor świateł przy 
przejściu dla pieszych i informuje o tym 
użytkownika przy pomocy wibracji. 
Sprawia to, że osoba niewidoma może 
poruszać się bezpieczniej.

           Fiszki dotykowe
Rhea Jeong, YoungSoo Hong, Sun 

Min Lee i Sae Hee Lee z Samsung Design 
Membership opracowali coś co pozwala 
osobom niewidomym na poznawanie 
świata przez dotyk. Są to specjalne 
fiszki dotykowe. Z jednej strony fiszki 
jest nazwa przedmiotu napisana pismem 
Braille’a, zaś druga strona jest pokryta 
teksturą tego przedmiotu. Fiszki te spra-
wiają, że osoby niewidome mogą poczuć 

dany przedmiot nawet gdy nie mają do 
niego dostępu.

             Feel the Time
Istnieją różne projekty zegarków dla 

osób niewidomych. Jednym z nich jest 
zaprojektowany przez Annę Bieniek 
zegarek Feel the Time. Na tarczy tego ze-
garka znajdują się dwie kropki wskazu-
jące godziny i minuty. Pierścień między 
nimi pomaga je odróżnić. Dodatkowym 
ułatwieniem jest przerwa na pierścieniu 
wokół tarczy umieszczona na pozycji 
godziny dwunastej. Zegarek z wyglądu 
prezentuje się nienagannie i może on 
zainteresować także osoby widzące.

Czytnik e-booków wyświetlający                                                                                       
     pismo Braille’a

Osoby niewidome mogą czytać jedynie 
książki pisane alfabetem Braille’a, ale z 
książkami tymi są dwa problemy. Po 
pierwsze, książki te są drogie. Po drugie, 
są one grubsze i cięższe niż tradycyjne 
książki. Powstał jednak koncept czyt-
nika e-booków wyświetlającego pismo 

Braille’a. Odpowiadają za niego Seon-
Keun Park, Byung-Min Woo, Sun-Hye 
Woo i Jin-Sun Park. Czytnik e-booków 
rozwiązuje problem dużej wagi książek 
i ilości zajmowanego przez nie miejsca. 
Jest to rozwiązanie dużo praktyczniejsze 
niż drogie i ciężkie książki pisane alfa-
betem Braille’a.

Sign Voice Language Translator
Jak wyglądałby scenariusz w którym 

osoba niewidoma próbowałaby się poro-
zumieć z osobą niesłyszącą? Oczywiście 
osoba niewidoma nie widziałaby gestów 
języka migowego, a osoba niesłysząca 
nie słyszałaby swojego rozmówcy. W 

takiej sytuacji może pomóc urządzenie 
o nazwie Sign Voice Language Trans-

lator (w skrócie SVLT). Urządzenie 
to zaprojektowali Han-na Lee i Sang 
Hyeon. Wiesza się je na szyi. Sign Voice 
Language Translator przy użyciu ka-
mery tłumaczy język migowy na tekst 
wypowiadany przez syntezator mowy 
aby osoba niewidoma mogła go usły-
szeć, jednocześnie wyświetlając tekst 
wypowiadany przez osobę niewidomą, 
co umożliwia zrozumienie go osobie 
niesłyszącej. Rozwiązanie to umożliwia 
skuteczne porozumiewanie się osobom 
niewidomym i niesłyszącym.

              Project Bee
Jednym z rozwiązań ułatwiających 

poruszanie się osobom niewidomym jest 
Project Bee - bransoletka z funkcją na-
wigacji GPS. Zaprojektował ją Tao Lin. 
Project Bee reaguje na polecenia głosowe 
i wykorzystuje kombinację dźwięków 
i wibracji do prowadzenia do celu. 
Urządzenie mogą także z powodzeniem 
wykorzystać osoby widzące aby łatwiej 
poruszać się po nowym mieście.

              Touch Color
Może się to wydawać nieprawdopo-

dobne, ale osoby niewidome także mogą 
tworzyć niesamowite dzieła sztuki. 
Specjalnie dla nich powstał tablet Touch 
Color, który zaprojektowali Yun Li, Guo-
peng Liang i Ke Zhao. Jego najciekawszą 
cechą jest pierścień do wyboru kolorów. 
Kolory są oznaczone alfabetem Braille’a, 
ale zastosowana technologia sprawia, że 
można również poczuć ich temperaturę, 
co ułatwia na przykład odróżnienie 
zimnego koloru niebieskiego od ciepłej 
czerwieni. Pierścień ten potrafi także 
wykorzystywać kolory przedmiotów w 
otoczeniu. Dzięki temu tabletowi nawet 
osoby niewidome mogę popisać się swo-
imi zdolnościami artystycznymi.

               Bright-F
Zmysł dotyku jest bardzo ważny dla 

osób niewidomych, ale koloru nie można 
poczuć. Bright-F to specjalny czujnik, 
który rozpoznaje kolory i odtwarza 
przypisane im dźwięki. Jest to nieoce-
niona pomoc podczas robienia prania 
lub wybierania ubrań. Urządzenie to 
zaprojektował Lifeng Yu. 

               Przemysław Rutkowski 

Wynalazki dla niedowidzących i niewidomych

Źródło: http://www.yankodesign.com/2009/06/15/touchphone-for-the-blind/

Źródło: http://www.yankodesign.com/2009/04/17/braille-e-book/

Źródło: http://www.yankodesign.com/2010/01/11/project-bee-by-tao-lin/

Źródło: www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/talktome/objects/146254/
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- Jak zawsze cele naszych im-
prez to między innymi populary-
zacja dyscyplin, w których startują 
osoby z niepełnosprawnością inte-
lektulaną. Tym razem są to tenis 
stołowy oraz gimnastyka, którą 
także z pwooedzeniem mogą upra-
wiać osoby z upośledzeniem inte-
lektualnym. Zawody to także dobra 
okazja do podsumowania efektów 
treningów i zajęć prowadzonych 
w klubach Olimpiad Specjalnych. 
Trenuje w nich obecnie ponad 600 
niepełnosprawnych zawodników. 
Każdego roku organizujemy ok 
ok. 20 różnego rodzaju zawodów 
na terenie całego województwa. 
Jeśli chodzi o zawody w Kwidzynie, 
to czekają nas jeszcze Pomorski 
Mityng Jeździecki, który zapla-
nowaliśmy na 23 maja i Pomorski 
Turniej Piłki Ręcznej Zunifikowa-
nej, który odbędzie się 25 paździer-
nika. W turnieju zagrają wspólnie 
niepełnosprawni i w pełni sprawni 
piłkarze ręczni - zapowiada Ewa 
Detko-Traczyk.

Jak zawsze w zawodach Olim-
piad Specjalnych niepełnosprawni 
sportowcy startują w różnych gru-
pach spraw- nościowych. Bar-
dzo trudne zadanie mieli 
do wyko- nania niepeł-
nospraw- ni gimnasty-
cy, któ- rzy musieli 
z a - pamiętać 

w i e l e 
różnych 
e l e -
m e n -
t ó w 
ć w i -
c z e -
n i a 
n a 

Pomorski Mityng Gimnastyczny i Turniej Tenisa Stołowego

Rywalizowali niepełnosprawni gimnastycy i tenisiści 
Niepełnosprawni sportowcy z województwa pomorskiego rywalizowali w mityngu gimnastycznym oraz turnieju tenisa stołowego. 
Zawody odbyły się w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Wiejskiej. To już druga tego typu impreza zorganiozwana w ramach Olim-
piad Specjalnych w Kwidzynie. Zawodników powitali między innymi Kazimierz Gorlewicz, prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady 
Specjalne  Polska-Pomorskie oraz Ewa Detko-Traczyk, dyrektor pomorskiego oddziału.

Najwięcej osób wzięło udział w turnieju tenisa stołowego. Tenisiści mieli do swojej dyspozycji profesjonalny, światowej marki sprzęt.

równoważni z którymi problem 
miałby także osoby w pełni spraw-
ne. Najwięcej osób wzięło udział w 
turnieju tenisa stołowego. Tenisiści 
mieli do swojej dyspozycji profesjo-
nalny, światowej marki sprzęt.

Organizatorzy imprezy w Kwi-
dzynie to kluby Olimpiad Spe-
cjalnych przy Warsztacie Terapii 
Zajęciowej i Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie oraz Klub 
Olimpiad Specjalnych „Olimp” 
przy Zespole Szkół Specjalnych w 
Kwidzynie. Organizację imprezy 

wsparli Urząd Miejski i Starostwo 
Powiatowe w Kwidzynie oraz Kwi-

dzyńskie Centrum Sportu i Rekre-
acji.                                         (jk) 

I miejsce - Kinga Białkowska, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Pelplinie
II miejsce - Sandra Ludorf, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Uśnicach
III miejsce - Kamil Falak, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Uśnicach
IV miejsce -  Patryk Konopacki - Klub Olimpiad Specjalnych 
„Olimp” przy Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie
V miejsce - Oktawia Owsianka, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Uśnicach

I miejsce - Joanna Kamińska, Klub Olimpiad Specjalnych 
„Olimp” przy Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie
II miejsce - Andżelika Szulc, Klub Olimpiad Specjalnych „Olimp” 
przy Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie
III miejsce - Kinga Białkowska, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Pelplinie
IV miejsce - Sandra Ludorf, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Uśnicach
V miejsce - Oktawia Owsianka, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Uśnicach

Klasyfikacja w skoku

Mityng gimnastyczny - wyniki
Ćwiczenie na równoważni

Utytułowana tenisistka z Kwidzyna, ze względu na wysoki poziom swoich umiejętności, tym razem musiała stawić czoła mężczyznom 
i poradziła sobie znakomicie, zajmując drugie miejsce w turnieju.

Medale zawodnikm wręczał Kazimierz Gorlewicz, prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Pomorskie. Na zdjęciu: 
Andrzej Cylke (DPS Ryjewo) przyjmuje gratulacje od prezesa.
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I  miejsce  - Ewa Nirych - SOSW Tursko
II miejsce - Sandra Wrzeszczyńska - MOW Kwidzyn
III miejsce - Gabriela Budziewska - SOSW Tursko
IV miejsce - Sylwia Janiszewska, DPS Ryjewo
V miejsce - Urszula Więcka, DPS Machowinko

I miejsce - Krzysztof Wałdoch, Bratek Czersk
II miejsce  - Klaudia Klonowska, WTZ Kwidzyn
III miejsce - Artur Czaja, SOSW Tursko
IV miejsce - Karol Żółkowski, ZSS Olimp Kwidzyn
V miejsce - Wioleta Lasecka, Bytów

I miejsce - Konrad Stachewicz, DPS Ryjewo
II miejsce - Paweł Kożewski, Bratek Czersk
III miejsce - Patryk Gawroński, Bytów
IV miejsce - Grzegorz Rogalski, ZSS Olimp Kwidzyn
V miejsce - Maciej Kameczura, Bratek Czersk
VI miejsce - Jarosław Chorzępa, WTZ Kwidzyn
VII miejsce - Dawid Kłos, SOSW Pelplin

I miejsce - Michał Bednarz, SOSW Tursko
II miejsce - Mariusz Rynkowski, Tczew
III miejsce - Bartosz Światczyński, Bratek Czersk
IV miejsce - Adam Neumann, SOSW Pelplin
V miejsce - Marcin Meyer, SOSW Pelplin

I miejsce - Mateusz Czajka, SOSW Tursko
II miejsce - Rafał Czapiewski,  ZPS Tczew
III miejsce - Andrzej Cylke, DPS Ryjewo
IV miejsce - Szymon Przesławski, Bratek Czersk
V miejsce - Jakub Cylka, SOSW Pelplin

I miejsce - Łukasz Kościelski, ZSS Olimp Kwidzyn
II miejsce - Rafał Herdzik, SOSW Tursko
III miejsce - Szymon Szpociński, WTZ Kwidzyn
IV miejsce - Adam Pielecki, DPS Ryjewo
`
I miejsce - Dominika Struniewska, MOW Kwidzyn
II miejsce - Joanna Lemza, DPS Machowinko
III miejsce - Jakub Metza, SOSW Pelplin

I miejsce - Wiesław Lesiczka, DPS Ryjewo
II miejsce - Wojciech Mausolf, Bratek Czersk
III miejsce - Paweł Rzepecki, DPS Machowinko

I miejsce - Łukasz Ossowski, Bratek Czersk
II miejsce - Sylwester Rybicki, ZPS Tczew
III miejsce - Karol Bożek, ZPS Tczew

I miejsce - Daniel Cyra, Bytów
II miejsce - Adam Mielewczyk, Bytów
III miejsce - Michał Pryjomski, ZSS Olimp Kwidzyn
IV miejsce - Klaudiusz Święcikowski, ZPS Tczew

I miejsce - Anetta Miler, DPS Machowinko
II miejsce - Paulina Trachman, MOW Kwidzyn
III miejsce - Katarzyna Mielewczyk, DPS Machowinko

Tenis stołowy - wyniki

Wiesław Lesiczka (DPS Ryjewo) wywalczył pierwsze miejsce w swojej grupie.

Kinga Białkowska (SOSW Pelplin) nie miała sobie równych w skoku.

Szymon Szpociński (WTZ kwidzyn) zadebiutował w pomorskim turnieju.

Na zdjęciu: Konrad Stachewicz (DPS Ryjewo), zdobywca pierwszego miejsca w swojej gupie.



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, 
terapeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, czyli powieœci 
na płytach CD (także w formacie MP3), przeznaczone  dla osób niewid-
omych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauczycielom, studentom oraz 
opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną z zakresu medycyny, 
rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują 
się również czasopisma specjalistyczne 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: 8.00 -16.00
     Wtorek: 8.00 - 16.00
     Środa: 8.00 - 15.00
     Czwartek: 8.00 - 16.00
     Pi¹tek: od 8.00 - 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 terapeutycznych, prowadzonych w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach. 
WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie.      
                                   
                               Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                  tel./faks  55 279 35 64
                             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                          www.fundacjamisericordia.pl

www.fundacjamisericordia.pl  26.04.2017VI

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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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


