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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               25.04.18 r.  Nr 227 ROK 14 

Pracownicy oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych, zrzeszeni w nieformalnym ruchu 
„Forum WTZ – Pomorskie”, reprezentującym 47 placówek z województwa pomorskiego, zapro-
testowali przeciwko utrzymującemu się od 2009 roku takiemu samemu poziomowi finansowania 
warsztatów terapii zajęciowej. Forum wysłało listy do najważniejszych osób kierujących pań-
stwem, w tym prezydenta i premiera, prosząc o pilne podjęcie interwencji.          Czytaj na str. IV               

Fot. JK
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany podczas zajęć 
prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą 
w Górkach, prowadzonym przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.      
                                   
                                            Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                               tel./faks  55 279 35 64
                                          e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                       www.fundacjamisericordia.pl

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kwidzynie
Pomoc udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 26, 
w pokoju 206 (drugie piętro).  
                       Poniedziałek - godz. 8.00-15.00
                       Wtorek - godz. 13.00-20.00
                       Środa i czwartek - godz. 9.00-16.00
                       Piątek - godz. 8.00-15.00 
                       Sobota, w godz. 9.00-13.00. 
       Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku 
       w godz. 8.00-18.00 i w soboty w godz. 8.00-15.00 
                           Telefon - 690 489 654 
                   e-mail: kwidzyn@interios.org.pl

Nowa siedziba dla PCPR
Będą urzędować w jednym miejscu

Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Szymon Szpociński wyróżniony

 
PRZEKAŻ 1% NA HOSPICJUM W KWIDZYNIE

Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nie-
uleczalnie i przewlekle chorych. Działalność hospicyjna, oprócz 
poświęcenia i miłosierdzia pracowników oraz wolontariuszy, po-
trzebuje także wsparcia finansowego, aby zapewnić godne warunki 
cierpiącym i umierającym.  Pomoc dla kwidzyńskiego hospicjum 
może okazać każdy, przekazując 1% swojego podatku na rzecz Kwi-
dzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych. 

Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie  każdego roku opiekuje 
się chorymi z całego powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum stacjonar-
nym znajduje się sześć sal dla pacjentów, w których może przebywać 
11 osób. Placówka dysponuje niezbędnym wyposażeniem specjali-
stycznym. Zatrudnia personel o wysokich kwalifikacjach. To lekarze, 
pielęgniarki, psycholog kliniczny i fizykoterapeuta. Hospicjum działa 
w ramach kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych, zawartego z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. Pielegniarki i lekarze odwiedzają 
także pacjentów w domach. Wspieraniem finansowym bieżącej dzia-
łalności placówki oraz pełnieniem roli organu prowadzącego zajmuje 
się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

Tenisiści stołowi 
walczyli o Puchar 
Prezydenta Miasta 
Sopotu. Był to już 
czternasty Integracyj-
ny Turniej Tenisa Sto-
łowego, rozgrywany 
w ramach PLTSON. 
Turniej odbył się w 
sali sportowej III Li-
ceum Ogólnokształ-
cącego im. Agnieszki 
Osieckiej. Tenisiści, 
w zależności od po-
ziomu sprawności, startują  
w trzech grupach: A, B i C. 
Razem z niepełnosprawny-
mi tenisistami w ligowych 
rozgrywkach biorą udział 
także opiekunowie.

- Bardzo dobrze spisali się 
nasi tenisiści startujący w 
grupie B, zdobywając pierw-
sze miejsce drużynowo. 
Opiekun Łukasz Olszewski 
zajął pierwsze miejsce, a 
Mariusz Kobus trzecie miej-
sce. Według organizatorów 

Szymona Szpocińskiego, reprezentującego Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, uznano za najlepszego zawodnika 
kolejnego w tym roku turnieju Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych. Drużyna kwidzyńskiego WTZ okazała się najlep-
sza w grupie B. Dobry występ zanotowali także tenisiści z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Ryjewie oraz Domu Pomocy Społecznej 
w Ryjewie. W grupie A trzecie miejsce indywidualnie zajął 
Roman Leszek (WTZ Ryjewo). Drużyna WTZ w Ryjewie 
zakończyła turniej na czwartym miejscu. W grupie C 
zwyciężyła drużyna Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. 
Indywidualnie  Adam Osuch zajął pierwsze miejsce, 
natomiast opie- kun Roman Zbróg drugie.

swo-
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różnił się 
S z y m o n 
Szpociń -

ski, którego 
uznano za 
najlepszego 
t e n i s i s t ę 
t u r n i e j u . 
Jeśli chodzi 

o grupę A, to 
zajęliśmy czwarte miejsce 
w tym turnieju. Przygoto-
wujemy się już do kolejnego 
turnieju, który odbędzie się 
17 maja w Czersku - mówi 
Marian Behnke, opiekun 
niepełnosprawnych tenisi-
stów z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, z 
siedzibą w Górkach.

W skład drużyny WTZ 
Kwidzyn, w grupie A, wcho-
dzili: Klaudia Klonowska, 
Artur Jurczak i opiekun 

Marian Behnke, natomiast 
w grupie B wystartowali: 
Mariusz Kobus, Daniel 
Kuriata, Szymon Szpo-
ciński i opiekun Łukasz 
Olszewski.

W skład drużyny WTZ 
Ryjewo weszli: Roman Le-
szek, Piotr Koński, Ma-
rek Jędrzejewski, Andrzej 
Cylke i Sylwia Janiszew-
ska, natomiast w składach 
dwóch drużyn DPS Ryjewo 
znaleźli się: Andrzej Klein,, 
Waldemar Paszke, Roman 
Zbróg (opiekun), Adam 
Osuch, Adam Pielecki i 
Wiesław Lesiczka.

Organizatorem Pomor-
skiej Ligi Tenisa Stołowego 
Osób Niepełnosprawnych 
jest Stowarzyszenie Na 
Drodze Ekspresji. W ligo-
wych rozgrywkach uczest-
niczy ok. 130 niepełno-
sprawnych tenisistów z 
całego Pomorza. 

                                (jk)

- Budynek tylko w po-
łowie jest naszą własnoś-
cią, a zamierzamy zająć 
dwie trzecie obiektu. Bur-
mistrz Kwidzyna zgodził 
się nam użyczyć większą 
część pomieszczeń. Pod 
działalność Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
zamierzamy zająć dwie 
trzecie powierzchni w tym 
budynku. Będzie to rozwią-

Jeszcze w tym roku 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie powinno 
przeprowadzić się 
do budynku przy ul. 
Hallera w Kwidzy-
nie, w sąsiedztwie 
siedziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Andrzej 
Fortuna, wicestaro-
sta kwidzyński, pod-
kreśla, że to dzięki 
życzliwości samorzą-
du miasta uda się 
wykorzystać większą 
część budynku.

zanie korzystne dla miesz-
kańców. Koncentrujemy 
instytucje w pomocowe w 
jednym miejscu. Dojazd 
także będzie dobry, gdyż 
przy budynku znajduje się 
nowy parking. Sam obiekt 
jest wyremontowany. Wy-
konana została termomo-
dernizacja i wyremonto-
wano dach. Na tym etapie 
nie potrzeba będzie więc 
większych nakładów finan-
sowych, oprócz niewielkich 
wydatków związanych z 
odnowieniem i przystoso-
waniem pomieszczeń na 
potrzeby PCPR - twierdzi 
Andrzej  Fortuna, wicesta-
rosta kwidzyński. 

Włodzimierz Dawidow-
ski z zarządu powiatu pod-
kreśla, że przeprowadzka 
nie nastąpi od razu.

- Musimy się do niej 
przygotować, aby sprawnie 
ją przeprowadzić. W lipcu 
chcemy być już gotowi do 
przeprowadzki. Mamy po-
czynione pewne uzgodnie-
nia. W budynku znajduje 

się Zespół Szkół Gimna-
zjalnych, ale ostatnia klasa 
wygasającego gimnazjum 
zostanie przeniesiona do 
jednego z naszych zespołów 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Miasto zamierza w części 
budynku przygotować łaź-
nię dla osób bezdomnych. 
Poza tym w budynku znaj-
duje się świetlica środowi-
skowa, finansowana przez 
samorząd miasta, która 
jednak po przeprowadzce 
PCPR nadal będzie funkcjo-
nowała w tym samym miej-
scu. Nie będzie to w niczym 
kolidowało. Przeprowadzka 
poprawi funkcjonowanie 
centrum, które obecnie 
zajmuje różne pomieszcze-
nia w dwóch budynkach. 
Zespół Pieczy Zastępczej 
zajmuje pomieszczenia w 
budynku Kwidzyńskiego 
Centrum Kultury. Chce-
my, żeby cała działalność 
PCPR odbywała się w jed-
nym miejscu - wyjaśnia 
Włodzimierz Dawidowski.                                                                                         
                                    (jk)
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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 fachową 
opiekę pielęgniarską, me-
dyczną, rehabilitacyjną, 
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 terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej 
pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy 
i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt 
ortopedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zie-
lone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia 
mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane 
mogą odwiedzić dom. 

Bliższych informacji udziela pracownik socjalny: Anna Flader.                                    
                                   Tel. 55 279 37 21, 
                         e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej 
„ Słoneczne Wzgórze” w Ry-
jewie jest jednostka organiza-
cyjną powiatu kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla osób doro-
słych przewlekle psychicznie 
chorych i niepełnosprawnych 
intelektualnie. Dom funkcjonu-
je od 1966 roku. Na terenie pla-
cówki znajdują się 4 budynki 
mieszkalne, w których oferuje 
się pokoje 1,2,3- osobowe z 

umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej 
pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i 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 
opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, 
pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Miesz-
kańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom położony jest 
na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”. Jest otoczony lasem, na jego 
terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  rekreacji. Na terenie Domu 
znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co zachęca 
do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni: 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 2018 rok 
wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 3583 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3420 zł
4. Inne osoby

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
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- Od 2009 roku  poziom 
finansowania działalności 
naszych placówek, w głów-
nej mierze pochodzącego ze 
środków PFRON, był utrzy-
mywany na niezmiennym 
poziomie. Tuż przed wybora-
mi parlamentarnymi w 2015 
roku, poprzednia koalicja 
rządząca PO - PSL, podjęła 
inicjatywę zwiększenia po-
ziomu finansowania naszej 
działalności. 23 grudnia 
2015 roku, Pani Premier 
Beata Szydło podpisała roz-
porządzenie Rady Ministrów 
ws. zmiany algorytmu środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przekazywanych 
samorządom wojewódzkim i 
powiatowym. Dzięki temu od 
1 stycznia 2016 roku, mie-
sięczna dotacja na każdego 
niepełnosprawnego uczest-
nika Warsztatu Terapii 
Zajęciowej wzrosła o 100 zł. 
Niestety z projektu tego roz-
porządzenia zostały skreślo-
ne zapisy o rewaloryzacji tej 
kwoty w kolejnych latach, 
a zwiększona przez Panią 
Premier kwota dotacji nie 
rozwiązała tragicznej sytu-
acji finansowej Warsztatów 
- twierdzą przedstawiciele  
warsztatów. 

Podkreślają, że od 2006 
roku koszty płacy minimal-
nej brutto  wzrosły z 1276 
zł do 2100 zł, a obecnie 
pracownik warsztatu z 20-
letnim stażem, w zależności 
od  powiatu, otrzymuje wy-
nagrodzenie w wysokości 
od 1800 zł do 2100 zł netto. 
Powoduje to narastający 
odpływ doświadczonej  ka-

Warsztaty terapii zajęciowej apelują o pomoc

Potrzebne większe dofinansowanie WTZ
Pracownicy oraz uczest-
nicy warsztatów terapii 
zajęciowych, zrzeszeni 
w nieformalnym ruchu 
„Forum WTZ - Pomor-
skie”, reprezentującym 47 
placówek z województwa 
pomorskiego, zaprote-
stowali przeciwko utrzy-
mującemu się od 2009 
roku takiemu samemu 
poziomowi finansowa-
nia warsztatów terapii 
zajęciowej. W tym roku 
na funkcjonowanie 
warsztatów przeznaczo-
no dokładnie taką samą 
kwotę, jak w ubiegłym 
roku. „Forum WTZ - Po-
morskie” wysłało listy 
do najważniejszych osób 
kierujących państwem, w 
tym prezydenta i pre-
miera, prosząc o pilną 
interwencję zmierzającej 
do polepszenia drama-
tycznej sytuacji.

dry. Warsztaty alarmują, 
że mają olbrzymie kłopoty z 
wymianą zużytego wyposa-
żenia, remontami obiektów 
czy dowozem osób niepełno-
sprawnych na zajęcia.

- Na wszystkich spotka-
niach strona ministerialna 
twierdziła, że ma na uwadze 
nasze postulaty, jednak 
sytuacja finansowa PFRON 
jest zła. Brak środków w 
PFRON nie przeszkodził 
jednak w ponoszeniu niepo-
trzebnych kosztów związa-
nych ze zmianą logo Fun-
duszu lub przyznaniu wyso-
kich podwyżek we wrześniu 
2017 r.  pracownikom tej 
instytucji. Zaznaczamy, że 
zwiększenie środków na 
funkcjonowanie WTZ, w 
kontekście doskonałej sytu-
acji budżetu Państwa, jest 
możliwe. Jeżeli w czerwcu 
br. wskaźnik miesięcznego 
finansowania uczestnika 
wzrósłby o 100 zł., to dla 26 
tysięcy uczestników koszt tej 
operacji wyniósłby 15 mln zł. 
W skali kolejnych 3 lat (2019 
- 2021) koszt dla budżetu 
państwa wyniósłby 90 mln 
zł. Wierzymy, że przy dobrej 
woli osób odpowiedzialnych 
za budżet kraju jest to real-
ny scenariusz - proponują 
przedstawiciele ruchu „Fo-
rum WTZ - Pomorskie”.

Włodzimierz Dawidowski 
z zarządu powiatu, uważa, 
że na funkcjonowanie war-
sztatów terapii zajęciowej 
powinny zostać przeznaczo-
ne większe środki.

- Przyjęto kiedyś zasadę, 
że 90 proc. kosztów funk-

cjonowania warsztatów te-
rapii zajęciowej pochodzi 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, a na samorządy 
powiatowe nałożono obowią-
zek dofinansowania pozo-
stałych 10 proc. Kwota jaką 
przeznacza się z PFRON dla 
warsztatów stanęła jednak 
w miejscu. Należy się temu 
przyjrzeć i tę sprawę uregu-
lować. Uwagi, które zgłasza-
ją kierownicy warsztatów 
na temat zbyt skromnych 
środków przeznaczanych 
na funkcjonowanie WTZ, są 
uzasadnione. Uważam, że 
walka o zwiększenie środ-
ków na działalność warszta-
tów jest słuszna - twierdzi 
Włodzimierz Dawidowski. 

Uważa, że argument, iż 
samorząd powiatu może 
dołożyć do funkcjonowania 
warsztatów jest trochę ucie-
kaniem od tematu.

- Środki, którymi dys-
ponuje powiat są skromne, 
zwłaszcza w sytuacji gdy 
zmniejszana jest subwencja 
oświatowa, brakuje nam na 
remonty dróg i realizację 
innych zadań. Uważam, że 
idea utworzenia warsztatów 
była bardzo słuszna i zada-
nia, które wykonują war-
sztaty są bardzo potrzebne. 
Zainteresowanie formami 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w warsztatach 
terapii zajęciowej rośnie z 
roku na rok. Na ten element 
wspierania osób niepełno-
sprawnych nie powinno za-
braknąć pieniędzy i powinny 
być one zdecydowanie więk-
sze - twierdzi Włodzimierz 
Dawidowski.

Włodzimierza Dawi-
dowskiego nie przekonuje 
także argumentacja stro-
ny rządowej, że sprawę 
finansowania warsztatów 

należy przemyśleć, gdyż są 
placówki działające dobrze, 
ale są także takie, które 
nie realizują odpowiednio 
swoich zadań.

- To przysłowiowe szu-
kanie dziury w całym, aby 
uciec od problemu. Z całą 
stanowczością mogę powie-
dzieć, że warsztaty dzia-
łające na terenie powiatu 
kwidzyńskiego w pełni speł-
niają zadania, które zostały 
przed nimi postawione i nie 
widzę przeszkód, aby były 
odpowiednio finansowane 
- podkreśla Włodzimierz 
Dawidowski. 

W powiecie kwidzyńskim 
z Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczono dokładnie 
1 450 644 mln zł na dwa 
warsztaty. To identyczna 
kwota, jaka przyznawna 
jest od 2016 roku. 

                                (jk)

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mal-
borku odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 20), 
w godzinach 9.30-12.00. W trakcie dyżuru pracownicy Zespołu będą w pierwszej kolejności 
przyjmować: wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wnioski o wydanie 
karty parkingowej oraz wydawać: legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty parkingowe. 
Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydanie karty parkingowej oraz 
odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej musi być złożony i odebrany 
osobiście przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela. Z uwagi na możliwość wy-
słania pocztą wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski te będą 
przyjmowane pod koniec dyżuru. Dyżury prowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie nie wykluczają załatwiania spraw osób zainteresowanych 
w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70. Należy pamiętać, że komisje orzekające będą w dalszym ciągu odbywać 
się w siedzibie Zespołu w Malborku.

Harmonogram dyżurów: 17 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 
16 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada i 20 grudnia.

  Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W tym roku na funkcjonowanie warsztatów przeznaczono dokładnie taka sama kwote, jak w ubiegłym roku. Na zdjęciu: zajęcia w pracowni terapii życia codziennego, w kwidzyńskim Warsztacie Terapii Zajęciowej, z 
siedzibą w Górkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fot. archiwum
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Jeśli ukończyłeś 18 lat, jesteś osobą posiadającą 
orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności i bezczynnie siedzisz w domu, 
przyjdź do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie, z siedzibą w Górkach. Warsztat prowadzi 

rehabilitację społeczną i zawodo-
wą dla niepełnosprawnych miesz-
kańców powiatu kwidzyńskiego. 
Zajęcia prowadzone w warsztacie 
pozwolą Ci w przyszłości stać się 
osobą samodzielną lub ułatwią znale-
zienie zatrudnienia. Warsztat Terapii 
Zajęciowej funkcjonuje od poniedział-
ku do piątku, w godz. 7.00-15.00. 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KWIDZYNIE
NIE SIEDŹ W DOMU, PRZYJDŹ DO NAS

Aby zostać uczestnikiem warsztatu musisz uzy-
skać, w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, 
wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności, zapis we wskazaniach: 
uczestnictwo w terapii zajęciowej. Jeżeli nie posia-
dasz takiego zapisu, to i tak odwiedź  nasz warsztat, 
aby zapoznać się z ofertą, którą mamy dla Ciebie.

Wobec wszystkich uczestników zajęć terapeutycznych 
stosujemy dwie formy rehabilitacji medycznej: kinezyte-
rapia (obejmuje między innymi ćwiczenia gimnastyczne 
i różne formy czynnego wypoczynku i relaksu) i fizyko-
terapia (elektroterapia, termoterapia, światłolecznictwo 

i ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia). 

   Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie
          Fundacja „Misericordia”
        Górki 4, 82-500 Kwidzyn
          tel./faks 55 279 35 64
      e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
       www.fundacjamisericordia.pl

Dajemy Ci niepowtarzalną szansę zdobycia wiedzy i umie-
jętności zawodowych, które pozwolą na znalezienie pracy. 
Nauczymy jak samodzielnie radzić sobie z otaczającym świa-
tem. Proponujemy udział w różnych, atrakcyjnych zajęciach 
kulturalnych, rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych.



                        ul. Grudziądzka 30
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w każdy trzeci 

czwartek miesiąca prowadzą dyżury dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój nr 20, w godzinach w godz. od 
9.30-12.00. W trakcie dyżuru pracownicy Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności 
będą w pierwszej kolejności przyjmować: wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
wnioski o wydanie karty parkingowej, oraz wydawać: legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty 
parkingowe. Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydanie karty parkingowej 
oraz odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej musi być złożony i odebrany 
osobiście przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela. Z uwagi na możliwość wysłania 
pocztą wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski te będą przyjmowane 
pod koniec dyżuru. 

Dyżury prowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie nie wyklu-
czają załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. Należy pamiętać, że komisje orzekające 
będą w dalszym ciągu odbywać się w siedzibie Zespołu w Malborku.

                                        Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                         tel. 55 272 37 93 wew. 311 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Malborku

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja 
i doświadczenie gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, medyczną, 
rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze 
swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fry-
zjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem 
bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo 
mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i 
pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone z oczkiem 
wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom 
poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić 
dom. Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni: Anna Flader. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną 
dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w 
których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, 
WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i 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 miesz-
kańców 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 opiekuńczo-terapeutycznego: 
opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, 
instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci 
stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecznej w 
Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Jest 
otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  
rekreacji. Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami 
do gry w koszykówkę, co zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Bliższych informacji udziela pracownicy socjalni 
Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Iwona Schultz, Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

         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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad pedagogicznych, dotyczące 
metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Poradnia zajmuje się między innymi 
profilaktyką uzależnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i na-
uczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
związanej z wychowaniem i kształceniem. 

Zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli oraz 
studentów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powieœci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz na płytach CD (także w formacie 
MP3), przeznaczone  dla osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauczycielom, stu-
dentom oraz opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji 
i pedagogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również czaspopisma 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: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-16.00, pi¹tek: 8.00-16.00             

                                             ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 261 34 44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla Niepełnosprawnych

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w 
Kwidzynie 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 rozwiązy-
waniu różnych problemów, z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne poradnictwo Obywatelskie

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 bezdom-
nych, a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowa-
nych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim. 

Ośrodki pomocy społecznej

                                            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

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

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 poko-
ju 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.

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

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

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

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, czwart-
ki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, 
które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wy-
chowawców. Stowarzyszenie prowadzi działania obejmujące bez-
pośrednią pomoc terapeutyczną, udziela wsparcia, jak również 
organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców 
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
            ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                    stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

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

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

              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 abs-
tynencji w życiu codziennym, spędzanie wolnego czasu, 
odpoczynek i zabawa bez alkoholu. 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 Absty-
nenta. Telefon informacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-
20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu Konsultacyjnego od 
Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie
Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

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 niepeł-
nosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnoś-
ciami) 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

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

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę 
i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. Celem nadrzęd-
nym, 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).

                            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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

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

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii kompute-
rowych i urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne 
dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, 
sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania się. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym 
na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ 
wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie 
ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodo-
wym 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)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75
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            82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
      ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”
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Przypomnijmy, że w 
ubiegłym roku, w kategorii 
kobiet po 18 roku życia, 
zwyciężyła Ewa Matysiak 
z Malborka. W kategorii 
mężczyzn po 18 roku życia 
najszybszy okazał się Daniel 
Kuriata, reprezentujący 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. Najszybsza w 
konkurencji wózków była 
Dominika Niebrzegowska 

Wystartują po raz trzynasty

Bieg osób niepełnosprawnych 
Już w najbliższą nie-
dzielę niepełnospraw-
ni zawodnicy wystar-
tują w Biegu Osób 
Niepełnosprawnych. 
Impreza, która rozpo-
cznie się 29 kwietnia 
o godz. 12.00, będzie 
towarzyszyła Unijne-
mu Ogólnopolskiemu 
Biegowi Ulicznemu, 
którego organizatorem 
jest Kwidzyński Klub 
Lekkoatletyczny „Rod-
ło” w Kwidzynie. Or-
ganizatorem biegu dla 
niepełnosprawnych 
tradycyjnie jest Dom 
Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. Niepełno-
sprawne osoby wystar-
tują w tym roku po 
raz trzynasty. Bieg dla 
niepełnosprawnych 
kobiet i mężczyzn oraz 
osób na wózkach na 
dystansie 600 m rozpo-
cznie się o godz. 12.15.

z Kwidzyna. Wśród kobiet 
do 18 roku życia zwyciężyła 
Agnieszka Nowicka z Domu 
Pomocy Społecznej w Ryje-
wie, natomiast w tej samej 
kategorii  wśród mężczyzn 
wygrał Nikodem Jarecki z 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawcze-
go w Okrągłej Łące. 

                                 (jk)

Daniel Kuriata z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie będzie chciał powalczyć o swój piąty tytuł zwy-
cięzcy w kwidzyńskim Biegu Osób Niepełnosprawnych.                                                   Fot. archiwum

Pieniądze dla organizacji

Wsparcie na integrację 

Zarząd powiatu przyznał dofinansowanie organizacjom 
pozarządowym na organizację różnego rodzaju imprez 
adresowanych dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie 
przyznano w ramach  „ Wspierania działań w zakresie 
integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmie-
rzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

W ubiegłym roku Fundacja „Misericordia”, prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach, była organizatorem Integracyjnego Przeglądu Piosenki Religijnej. W tym roku zorganizuje 
konferencję „Powiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnym- teraźniejszość i wyzwania”.

- Komisja konkursowa 
przyznała pieniądze wszyst-
kim organizacjom, które zgło-
siły swoje projekty. Nie są to 
środki tej wielkości o które 
zabiegano, ale uważam, że 
jak na nasze skromne moż-
liwości, pozwolą one każdej z 
tych organizacji zrealizować 
zadania, o dofinansowanie 
których zabiegały - uważa 
Włodzimierza Dawidowski z 
zarządu powiatu.

O dofinansowanie starały 
się cztery organizacje. Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób z Au-
tyzmem „SNOA” otrzyma 11 
tys. zł na realizację projektu 

„Ich samodzielność, nasz cel”. 
Fundacja „Rodzina Ediego” 
uzyska 4 tys. zł na prowadze-
nie zajęć hipoterapeutycznych 
dla osób niepełnosprawnych. 
3 tys. zł przyznano Stowarzy-
szeniu „Seniorzy 50+”, które 
planuje zorganizować festyn 
edukacyjno-rekreacyjny dla 
osób niepełnosprawnych. 
Wsparcie, w kwocie 3 tys. zł, 
trafi także do Fundacji „Mi-
sericordia”, która zamierza 
zorganizować konferencję 
„Powiat kwidzyński przyja-
zny osobom niepełnospraw-
nym- teraźniejszość i wyzwa-
nia”.                                (jk)


