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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               30.05.18 r.  Nr 229 ROK 14 

19 grup teatralnych z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wzięło udział w 
Kwidzyńskim Forum Teatralnym Placówek Kształcenia Specjalnego. Na deskach kwidzyńskiego teatru wystąpiło wielu 
młodych artystów, prezentując przedstawienia o różnorodnej tematyce i formie. Tegoroczne forum miało szczególny 
charakter, gdyż odbyło się już po raz dwudziesty piąty. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.                                                                               Czytaj na str. IV i V               
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Uwaga na oszukańcze terapie 

Niebezpieczne alternatywne 
metody leczenia autyzmu

Do zespołu po kartę parkingową 

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzeka-
nia o Niepełnosprawności w Malborku dyżurują 
w każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy 
Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 20), w 
godzinach 9.30-12.00. Harmonogram dyżurów: 
21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia, 20 września, 
18 października, 15 listopada i 20 grudnia. 

Internet nie jest najlepszym źródłem informacji medycznych - w sprawach związanych ze zdrowiem należy konsultować się z lekarzem.                      Fot. JK

 30.05.18

Jedną z takich metod jest 
MMS (Miracle Mineral So-
lution lub Miracle Mineral 
Supplement). Jej autorem 
jest Jim Humble - były scien-
tolog i autor książki The Mi-
racle Mineral Supplement of 
the 21st Century. MMS jest 
28-procentowym roztworem 
chlorynu sodu, który „akty-
wuje” się przez dodanie kwa-
su cytrynowego. W wyniku 
tego dochodzi do reakcji w 
której powstaje ditlenek chlo-
ru - silny utleniacz stosowany 
do uzdatniania wody i jako 
wybielacz. MMS podaje się 
doustnie lub doodbytniczo. 
Czasami zaleca się także ką-
piele w tym roztworze. Może 
on prowadzić m.in. do nudno-
ści, wymiotów, biegunki lub 
odwodnienia, a w skrajnych 
przypadkach nawet zagrażać 
życiu. Oprócz autyzmu MMS 
ma rzekomo leczyć m.in. HIV, 
malarię, wirusowe zapalenie 
wątroby, wirusa H1N1, prze-
ziębienia, trądzik i raka.

Jako metodę leczenia au-
tyzmu oszuści polecają także 
chelatację - zabieg medyczny 

przeprowadzany w przypadku 
zatrucia metalami ciężkimi. 
Wykorzystuje się tu niepraw-
dziwą informację, że autyzm 
jest powodowany właśnie za-
truciem metalami ciężkimi. 
Mimo że mit o szczepionkach 
mających powodować autyzm 
został już wielokrotnie obalo-
ny, ruchy antyszczepionkowe 
przekonują, że do autyzmu 
dochodzi m.in. przez zatru-
cie rtęcią w szczepionkach. 
Chodzi tu o tiomersal - po-
chodną rtęci stosowaną jako 
konserwant. Ze względu na 
kontrowersje związane z tio-
mersalem obecnie jednak nie 
stosuje się go w szczepionkach 
dziecięcych. Niewłaściwie 
stosowana chelatacja może 
prowadzić do hipokaliemii 
(obniżonego poziomu wapnia 
we krwi), neurologicznych za-
burzeń rozwoju lub nawet do 
śmierci.

Czasami rekomenduje się 
także hiperbaryczną tera-
pię tlenową. O ile terapia ta 
ma faktyczne zastosowania 
medyczne (takie jak lecze-
nie zatrucia tlenkiem węgla, 

choroby dekompresyjnej czy 
niedokrwistości), o tyle nie 
udowodniono jej skuteczności 
w leczeniu autyzmu. Hiperba-
ryczna terapia tlenowa ma też 
rzekomo leczyć m.in. raka, 
cukrzycę, depresję i dziecię-
ce porażenie mózgowe. Na 
skuteczność w leczeniu tych 
dolegliwości także nie ma do-
wodów, a Agencja Żywności i 
Leków wydała ostrzeżenie w 
tej sprawie.

Do reklamowania niepo-
twierdzonych naukowo tera-
pii leczenia autyzmu niemal 
najczęściej wykorzystywanym 
medium jest internet, który 
zawiera mnóstwo użytecznych 
informacji, ale także bardzo 
dużo tych nieprawdziwych. 
Warto wyrobić sobie umie-
jętność krytycznego myślenia 
i weryfikowania faktów. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że 
internet nie jest najlepszym 
źródłem informacji medycz-
nych - w sprawach związa-
nych ze zdrowiem należy kon-
sultować się z lekarzem.

 Przemysław Rutkowski

Dwa tysiące orzeczeń
Ponad dwa tysiące orze-

czeń wydał w ubiegłym 
roku Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności w 
Malborku. Mieszkańcom 
powiatu wydano także 
prawie 600 legitymacji 
osoby niepełnosprawnej. 
Od października 2015 r. 
pracownicy zespołu w 
każdy trzeci czwartek 
miesiąca dyżurują w Kwi-
dzynie. Od początku tego 
roku dyżury prowadzone 
są w siedzibie Powiato-
wego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

- W pierwszej kolejno-
ści przyjmowane są wnioski 
o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej,  wnioski 
o wydanie karty parkingowej 
oraz wydawane są legitymacje 
osoby niepełnosprawnej i karty 
parkingowe. Wnioski o wyda-
nie legitymacji osoby niepełno-
sprawnej i wydanie karty par-
kingowej i odbiór legitymacji 
osoby niepełnosprawnej oraz 
karty parkingowej muszą być 
złożone i odebrane osobiście 
przez osobę niepełnosprawną 
lub osobę upoważnioną przez 
taką osobę. Ponieważ wniosek 
o wydanie orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności można 
wysłać pocztą,  zawsze są one 
przyjmowane pod koniec dy-
żuru zespołu - wyjaśnia Renata 
Majda, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

Dodaje, że pracownicy PCPR 
udzielają szczegółowych infor-
macji na temat pracy zespołu 
w Malborku i orzekania. W 
centrum można otrzymać tak-
że wzory zaświadczeń i wnio-
sków niezbędnych do wydania 
orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności. Ponadto druki 
wniosków można pobrać na 
stronach internetowych  zespo-
łu w Malborku i PCPR w Kwi-
dzynie. Dyżury prowadzone w 
siedzibie PCPR nie wykluczają 
załatwiania spraw w siedzibie 
Powiatowego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności 
w Malborku. Orzekanie o nie-
pełnosprawności odbywa się 
jednak wyłącznie w siedzibie 
zespołu w Malborku.

W ubiegłym roku zespół 
wydał 2017 orzeczeń o niepeł-
nosprawności dla mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego oraz 
595 legitymacji osoby niepełno-

sprawnej. Od 1 lipca 2014 roku 
do kompetencji przewodniczą-
cego zespołu należy wydanie 
karty parkingowej. Dokument 
wydawany jest wyłącznie osobie 
niepełnosprawnej zaliczonej do 
znacznego albo umiarkowane-
go stopnia niepełnosprawności, 
mającej znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego po-
ruszania się oraz osobie nie-
pełnosprawnej, która nie ukoń-
czyła 16 roku życia, a  która ma 
znacznie ograniczone możliwo-
ści samodzielnego poruszania 
się.

- Wskazanie do karty parkin-
gowej w orzeczeniu o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 
nie jest uzależnione od symbolu 
przyczyny niepełnosprawności, 
ale wyłącznie od tego, czy osoba 
niepełnosprawna ma znacznie 
ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się.

Zaliczenie do znacznego 
stopnia niepełnosprawności 
nie jest tożsame z posiadaniem 
znacznych ograniczeń w możli-
wości samodzielnego porusza-
nia się, natomiast wskazanie do 
karty parkingowej w orzeczeniu 
o umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności jest uzależ-
nione od symbolu przyczyny 
niepełnosprawności i tego, czy 
osoba niepełnosprawna ma 
znacznie ograniczone możliwo-
ści samodzielnego poruszania 
się.  Wskazanie do karty par-
kingowej (stopień umiarkowa-

ny) mogą uzyskać wyłącznie 
osoby mające zarówno znacznie 
ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się, jak i 
przyczynę niepełnosprawności 
oznaczoną symbolem 04-0,05-
R lub 10 -N. W przypadku osób 
niepełnosprawnych, które nie 
ukończyły 16 roku życia wska-
zanie do karty parkingowej nie 
jest  uzależnione od symbolu 
przyczyny niepełnosprawności, 
ale wyłącznie od tego, że dziecko 
ma znacznie ograniczone moż-
liwości samodzielnego porusza-
nia się, co ustala się uwzględ-
niając m.in. wiek dziecka. Jeżeli 
zatem to wiek dziecka w chwili 
orzekania powoduje, że ma ono 
trudności w poruszaniu się, nie 
uzyska ono wskazania do karty 
parkingowej. Karta parkingo-
wa wydawana jest wyłącznie na 
czas określony tj. na okres waż-
ności orzeczenia nie dłużej niż 
na okres 5 lat. Natomiast kartę 
parkingową dla placówek wy-
daje się placówce zajmującej się 
opieką, rehabilitacją lub edu-
kacją osób niepełnosprawnych 
mających znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego po-
ruszania się. Kartę wydaje się 
na okres 3 lat.

W 2017 roku niepełnospraw-
nym mieszkańcom powiatu 
kwidzyńskiego wydano 280 
kart parkingowych.

                                            (op)

Od początku roku dyżury zespołu odbywają się w siedzibie PCPR w Kwidzynie.               Fot. archiwum

Autyzm jest zaburzeniem, które trwa całe życie. Niektórym rodzicom 
trudno jednak pogodzić się z faktem, że u ich dziecka zdiagnozowano 
autyzm lub mają oni niewielkie pojęcie na temat tego zaburzenia. Nie-
stety oszuści często to wykorzystują i oferują rodzicom alternatywne 
terapie mające rzekomo wyleczyć autyzm. Nie ma naukowych dowodów 
potwierdzających skuteczność takich terapii, a część z nich może być 
nawet niebezpieczna dla zdrowia.
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Dom Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie jest jednostką organizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. 
Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, 
medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i dusz-
pasterską 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 dostę-

pem 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 przeciwpoża-
rowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych 
(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 o Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie udziela pracownik 
socjalny: Anna Flader.                                    

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

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla 
osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjo-
nuje od 1966 roku. Na terenie placówki znajdują 
się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje się po-
koje 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 gim-

nastyczną, 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. Mieszkańcy 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 
Kwidzynie. 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 psy-
chicznie, 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 umieszcze-
nie 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

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna 
prawnego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca 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 kwota 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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE
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Mistrzowski certyfikat dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie

Niezwykłe przedstawienia w kwidzyńskim teatrze
Młodzi aktorzy z 

19 grup teatralnych 
z województw po-
morskiego, kujaw-
sko-pomorskiego i 
warmińsko-mazur-
skiego wzięli udział 
w Kwidzyńskim Fo-
rum Teatralnym Pla-
cówek Kształcenia 
Specjalnego. Na de-
skach kwidzyńskiego 
teatru prezentowali 
przedstawienia o róż-
norodnej tematyce i 
formie. Tegoroczne 
forum miało szcze-
gólny charakter, 
gdyż odbyło się już 
po raz dwudziesty 
piąty. Jego pomy-
słodawcą i organi-
zatorem jest Mło-
dzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka 
w Kwidzynie. 

Na deskach kwidzyńskiego teatru wystąpiło wielu młodych artystów. Na zdjęciach u góry i z prawej: występ Zespołu Tetralnego „Plama” 
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

Współorganizatorzy fo-
rum to marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, pomorski 
kurator oświaty, starosta 
kwidzyński oraz burmistrz 
Kwidzyna. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objął 
Rzecznik Praw Obywatel-
skich. Wśród gości nie zabrakło 
przedstawicieli samorządu, w 
tym Romana Bery, wiceburmi-
strza Kwidzyna i Jerzego Śniega, 
przewodniczącego rady powiatu 
kwidzyńskiego. Anna Jankow-
ska, dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Kwidzynie, twierdzi, że forum 
jest prawdziwym świętem dla 
pracowników i wychowanek 
placówki.

- Zawsze z niecierpliwością 
czekamy na przyjazd naszych 
przyjaciół, z którymi znamy się 
od wielu lat. Oczywiście przygo-
towanie forum wymaga bardzo 
dużo pracy, dlatego chciałam 
podziękować wszystkim pra-
cownikom i wychowankom oraz 
sponsorom. Bez nich nie udało-
by się nam zorganizować tego 
przedsięwzięcia. Nagrodziliśmy 
drobnymi upominkami zespoły, 
które najdłużej są z nami. To 
Zespół Szkół Specjalnych w 
Kwidzynie i  Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy z Branie-
wa, które są z nami już po raz 23. 
Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy z Debrzna brał 
udział w naszym forum już 19 
razy, a po raz 17 wystąpiła grupa 

teatralna z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Malborku. 
Dla naszego zespołu teatralnego 
to już 25 występ - mówi 
Anna Jankowska.

P o d k r e ś l i ł a 
także brak o. 
Jana Pawła z 
Tyńca, przez 
wiele lat był 
jednym z prowadzą-
cych forum. Dwa 
lata temu zmarł 
nagle, ale na za-
wsze pozostaje w 
pamięci organiza-
torów i uczestników 
forum.

I m p r e z ę  p o -
prowadzili aktor 
Michał Juszczakie-
wicz, Tomasz Pod-
górski oraz Marian 
Pietrusiak, były dyrek-
tor MOW, który po 25 latach 
pożegnał się z forum, jak sam 
powiedział, zwalniając miejsce 
młodszym. 

Monika Lipińska, za-
stępca dyrektora MOW, 
zwracając się do zgromadzonej 
publiczności powiedziała, że do-
bre rzeczy rodzą się tam, gdzie 

spotykają się dobrzy lu-
dzie, gdzie jest przestrzeń 
do marzeń.

- Teatr jest właśnie 
takim miejscem. Na tej 
scenie dzieją się nie-
przewidywalne rzeczy. 
Realizują się i kształ-
tują nieprawdopodobne 
wartości życiowe i naj-
bardziej nieprawdopo-

dobne marzenia, które 
dostarczają nam wielu 

emocji i wielu 
wzruszeń - 
powiedzia-
ła Monika 

L i p i ń -
ska.

Mimo że 
wszystkie 
spektakle 
zajęły pod-
czas forum 
p i e r w s z e 
miejsce, to 
nie mogło 
zabraknąć 
jury, które-
mu trady-
cy jnie  już 
p r z e w o d -
niczył Ada-

ma Karaś. W skład 
jury weszli Elżbieta 

Zachorowska i  Mi-
chał Juszczakiewicz. 
Organizatorom forum, 
z okazji jubileuszu, po-
dziękował Roman Bera, 

wiceburmistrz Kwidzyna, wrę-
czając dyplom mistrzowski dla 

organizatorów podpisany przez 
przyjaciół forum.

- Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Kwidzynie 
im. Janusza Korczaka 
złożył egzamin i 
otrzymał tytuł 
Mistrza Twór-
czości Tea-
tralnej - po-
wiedział Ro-
man Bera, 
przekazując 
mistrzowski 
certyfikat An-
nie Jankowskiej, 
dyrektorowi MOW.

Adam Karaś, prze-
wodniczący jury, uznał, że forum 
to jedna z najlepszych imprez 
kulturalnych, w któ-
rych uczestniczył.

- Jeżdżąc na wie-
le festiwali teatral-
nych, uczestnicząc 
w wielu spotkaniach 
artystycznych, nasz 
festiwal, mogą już 
tak powiedzieć, bo 25 
lat jesteśmy wszyscy 
razem, jest festiwa-
lem najlepszym, naj-
piękniejszym. Mam 
nadzieję, że certyfi-
kat, którzy otrzymał 
MOW, umożliwi edukowanie 
i kształcenie nowych adeptów 
sztuki teatralnej - stwierdził 
Adam Karaś.

Powiat kwidzyński, podczas 
XXV Kwidzyńskiego Forum Te-
atralnego Placówek Kształcenia 
Specjalnego, reprezentowało kil-

ka ośrodków. Zespół 
teatralny „Plama” z 
Młodzieżowego Ośrod-

ka Wycho-
w a w -

czego w Kwi-
dzynie, za-

prezen-
t o w a ł 
przed-
s t a -
wienie 
„Pocket 

Friend”, 
Ośrodek 

Rehabilita-
cyjno-Eduka-

cyjno-Wychowaw-
czy w Kwidzynie, prowadzony 
przez  Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Autyzmem „SNOA” 
wystawił sztukę „O rybaku i 
złotej rybce”, natomiast Zespół 
Teatralny „Fikcja” z Zespołu  
Szkół Specjalnych w Kwidzynie 
zaprezentował sztukę „Kru-
szyna szczęścia”, a Ośrodek 
Rehabilitacyjno Edukacyjno-
Wychowawczy w Prabutach 

„Czerwonego Kapturka”. „Tacy 
jacy Orewiacy” z Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy w Okrągłej Łące (gmina 
Sadlinki) przedstawili sztukę 
„Sezon na ... Nic nie musi być 
zrobione, wszystko dozwolone”. 
„Kolorowa Akademia” Niepub-
licznego Przedszkola Koloro-
wego z oddziałami specjalnymi 
i integracyjnymi w Kwidzynie 
zaprezentowała przedstawienie 
„Witajcie w naszej bajce”.

Imprezie towarzyszył kon-
kurs plastyczny „Sztuka w Pla-

kacie”, reklamują-
cy prezentowaną 
sztukę teatralną. 
Pierwsze miejsce 
przyznano Specjal-
nemu Ośrodkowi 
Szkolno-Wycho-
wawczemu w Uś-
nicach za plakat 
przedstawienia 
„Marionetki życia” 
oraz Młodzieżo-
wemu Ośrodkowi 
Wychowawczemu 
w Kwidzynie za 

plakat sztuki „Pocket Friend”. 
Drugie miejsce zajął Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 1 w Gdyni za przygotowanie 
plakatu „Czarnoksiężnik z kra-
iny Oz”. 

                                       (jk)
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Zespół teatralny „Plama” z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, 
zaprezentował przedstawienie „Pocket Friend”.

Było to już 25 przedstawienie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kwidzynie.

Z okazji jubileuszu osobom, które przez lata angażowały się w tworzenie forum wręczono specjalne statuetki. 
Od prawej stoją: Bernadeta Miotke, była dyrektor ośrodka, Elżbieta Zachorowska, Barbara Lipińska-Postawa, 
Marian Pietrusiak, były dyrektor MOW, Adam Karaś i Michał Juszczakiewicz.

Na scenie Monika Lipińska, Michał Juszcza-
kiewicz i Marian Pietrusiak.

Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna, wręczył mistrzowski certyfikat Annie Jankowskiej, dyrektorowi Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kwidzynie, prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” wystawił sztukę „O rybaku i złotej rybce”.

Na scenie aktorzy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kwidzynie.

Na forum przybyli między innymi Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna i Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu 
kwidzyńskiego. W środku Adam Karaś, przewodniczący jury.



                        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 Kwi-
dzynie 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.

                                        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 kwidzyń-
skiego. 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 cho-
rych 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 rekre-
acji sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu 
zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą 
odwiedzić dom. Bliższych informacji udziela Anna Flader, pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie 
chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie 
Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje 
się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje dziennego pobytu, 
gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i 
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. 
Mieszkańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecz-
nej 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 związane 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 mię-
dzy innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy 
rodzicom i nauczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno 
- 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 s³abowidz¹cych. 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 poniedział-
ki 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 
rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi 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

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 ra-
mach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć 
w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie oraz telefoniczne. 

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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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.



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, czwartki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

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

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub wy-
stępującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. 
Przyjmuje także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem 
alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych 
domów (DDD). W przychodni udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których 
jedno lub dwoje rodziców zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program 
terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program terapeutyczny realizowany jest 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 abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie 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 Abstynenta. 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

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznymoraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
i autyzmem. Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeu-
tyczne, opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wy-
danym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 
2017/2018 to: Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalida-
cyjno-Wychowawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży z lekkim 
upośledzeniem umysłowym szkoła zapewnia możliwość kontynuowania kształcenia w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej znajdującej się obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w 
kierunkach: cukiernik, kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledze-
niem 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 niepełnosprawnościami) 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 okreso-
wą 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).

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. Zapewnia między innymi rehabilitację 
ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, stymulację 
widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

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 urządzeń i pomocy dla 
porozumiewania się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest 
wydawcą wielu podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

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

                            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 +”

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



Pomoc Ośrodka Pomocy Po-
krzywdzonym Przestępstwem 
w Kwidzynie udzielana jest w 
budynku przy ul. Chopina 26, w po-
koju 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 - godz. 9.00-13.00. Dyżur te-
lefoniczny 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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych uruchomił bez-
płatną usługę SMSinfo.Osoby zaintereso-
wane korzystaniem z usługi mogą przesłać 
swój numer telefonu komórkowego na 
adres smsinfo@pfron.org.pl (numer należy 
wpisać w temacie wiadomości. Zgłoszone 
numery będą selektywnie autoryzowane 
telefonicznie przez pracowników PFRON, 
a następnie, bez danych osobowych wpro-
wadzane do bazy użytkowników usługi. W 
każdym momencie można zrezygnować z 
usługi, ponownie przesyłając zgłoszenie na 
adres smsinfo@pfron.org.pl (w temacie wpi-
sując numer telefonu i słowo rezygnacja).

Bezpłatna usługa SMSinfo

- Istnieje potrzeba utworze-
nia miejsca w Kwidzynie, w 
którym osoby z zaburzeniami 
psychicznymi i wszystkimi 
sprzężeniami mogłyby uzy-
skać wsparcie w pokonywaniu 

Powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

Czekają na podpisanie umowy  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psy-
chicznymi ma powstać 
w Kwidzynie. Placówka 
będzie funkcjonowała 
w budynku, w którym 
znajduje się Zespół 
Szkół Specjalnych. Re-
nata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie, twierdzi, że 
jest już deklaracja wo-
jewody o finansowaniu 
placówki.

różnych przeszkód i rozwiązy-
waniu problemów. Pieniądze, 
które chcemy uzyskać na 
funkcjonowanie domu mają 
zostać przyznane w ramach 
rządowego programu „Za 
życiem”. Czekamy obecnie 
na podpisanie umowy. Jeże-
li  uzyskamy pieniądze, to 
placówka zaczęłaby funkcjo-
nować z początkiem sierpnia 
bieżącego roku - twierdzi 
Renata Majda.

Nie byłamy to pierwszego 

tego typu placówka działająca 
w powiecie kwidzyńskim. ŚDS 
funkcjonuje od lat w Okrągłej 
Łące, w gminie Sadlinki. To 
ośrodek wsparcia dzienne-
go dla osób dorosłych prze-
wlekle psychicznie chorych, 
upośledzonych umysłowo i 
wykazujących inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psy-
chicznych. Prowadzi go Fun-
dacja Wspierania Społeczności 
Lokalnych „Sapere Aude”.

                                  (jk)

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma powstać w Kwidzynie. Placówka 
będzie funkcjonowała w budynku, w którym znajduje się Zespół Szkół Specjalnych.         
                                                                                                                                         Fot. archiwum

www.fundacjamisericordia.pl 30.05.18 VIII




