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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               12.09.18 r.  Nr 232 ROK 14 

Zwiększono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie war-
sztatów terapii zajęciowej. Od lipca bieżącego roku  PFRON podwyższył o 100 zł kwotę na uczestnika warszta-
tu. Na funkcjonowanie WTZ w Ryjewie i Kwidzynie przyznano dodatkowo ogółem ponad 53 tys. zł. Na zdjęciu: 
zajęcia prowadzone w ramach pracowni ogrodniczo-gospodarczej, funkcjonującej w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.                                                                                                    Czytaj na str. II              

Fot. Jacek Kluczkowski
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Pieniądze dla warsztatów terapii zajęciowej

W kwietniu bieżące -
go roku pracownicy oraz 
uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowych, zrzesze-
ni w nieformalnym ruchu 
„Forum WTZ - Pomorskie”, 
reprezentującym 47 pla-
cówek z województwa po-
morskiego, zaprotestowali 
przeciwko utrzymującemu 
się od 2009 roku takiemu 
samemu poziomowi finan-
sowania warsztatów terapii 
zajęciowej. „Forum WTZ 
- Pomorskie” wysłało listy 
do najważniejszych osób 
kierujących państwem, w 
tym do prezydenta i premie-
ra, prosząc o podjęcie pilnej 
interwencji zmierzającej do 
polepszenia dramatycznej 
sytuacji finansowej WTZ. 
Rząd zareagował podwyż-
szając kwotę i obiecując 
kolejny wzrost od 2019 
roku. Renata Majda, kie-
rownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, 
podczas sesji rady powia-
tu, uzasadniając podjęcie 
uchwały w sprawie podwyż-
szenia środków na WTZ, 

W z r o s ł a  k w o t a 
związana z uczest-
nictwem osób nie-
pełnosprawnych w 
warsztatach tera-
pii zajęciowej. Rada 
powiatu przyjęła 
uchwałę, w której 
zwiększono środki 
na funkcjonowanie 
WTZ w Ryjewie i 
Kwidzynie. 

powiedziała, że 26 czerwca 
rada Ministrów zmieniła 

rozporządzenie w sprawie 
algorytmu przyznawania 
pieniędzy z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

- PFRON dokonał po-
nownego podziału środ-
ków i dla naszego powiatu 
przypadła kwota 53 402 zł, 
która jest przeznaczona na 
dofinansowanie kosztów 
pobytu uczestnika w war-
sztatach terapii zajęciowej. 
Od pierwszego lipca o 100 
zł wzrosła kwota na jednego 
uczestnika. Projekt uchwa-
ły otrzymał pozytywną opi-
nię Powiatowej Społecznej 
Rady do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych - stwierdziła 
Renata Majda.

Radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w tej sprawie.

Środki z zakresu rehabili-
tacji społecznej i zawodowej, 
dotyczące dofinansowania 
kosztów działania warszta-
tów terapii zajęciowej  zo-

Rehabilitacja zawodowa - 200 000 zł
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 100 000 zł
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 100 000 zł

Rehabilitacja społeczna - 2 015 938 zł
- działalność warsztatów terapii zajęciowej - 1 504 046 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 61 190 zł
- sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych - 50 000 zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 204 297 zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych - 70 000 zł

Pieniądze z PFRON 

Sto złotych więcej na jednego uczestnika

stały zwiększone do kwoty 
ponad 1,5 mln zł. Środki z 
PFRON, po przeznaczeniu 
większej kwoty na funk-
cjonowanie warsztatów, 
przekraczają obecnie 2,2 
mln zł.

Według „Forum WTZ - 
Pomorskie”, od 2006 roku 
koszty płacy minimalnej 
brutto wzrosły z 1276 zł do 
2100 zł, a obecnie pracow-
nik warsztatu z 20-letnim 
stażem, w zależności od  
powiatu, otrzymuje wyna-
grodzenie w wysokości od 
1800 zł do 2100 zł netto. 
Powoduje to narastający od-
pływ doświadczonej  kadry. 
Warsztaty alarmują też, że 
mają olbrzymie kłopoty z 
wymianą zużytego wyposa-
żenia, remontami obiektów 
czy dowozem osób niepeł-
nosprawnych na zajęcia. 
Jak wyliczyła organizacja, 
reprezentująca warsztaty 
terapiii zajęciowej w wo-

jewództwie pomorskim,  
wzrost miesięcznego finan-
sowania uczestnika o 100 
zł oznacza wydatek 15 mln 
zł w skali kraju. W skali 
kolejnych 3 lat (2019 - 2021) 
koszt dla budżetu państwa 

wyniósłby 90 mln zł. „Fo-
rum WTZ - Pomorskie” 
uważa, że przy dobrej woli 
osób odpowiedzialnych za 
budżet kraju, jest to realny 
scenariusz do realizacji.                                                                                         
                                    (jk)

Wzrosła kwota związana z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. Rada powiatu przyjęła uchwałę, w której zwiększono środki na funkcjonowanie WTZ w Ryjewie i Kwidzynie. Na zdjęciu: zajęcia w pracowni edukacyjno-stolarskiej, 
prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Gorkach.                                                                                                                                                                                                                                                                     Fot. archiwum

 0 801 108 600 to numer infolinii Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dla telefonów stacjonarnych. Numer funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00 - 15.30. 

Numer infolinii: 22 50 55 670 nadal jest czynny 
dla telefonów komórkowych (osoba telefonująca 
poniesie koszt tylko  pierwszej minuty połączenia 
- zgodnie z cennikiem operatora). 

0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) infolinia udzie-
lająca informacji wyłącznie w sprawach związanych 
z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubez-
pieczenie społeczne oraz zagadnieniami Systemu 
Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). 

22 50 55 699 informująca wyłącznie w sprawach 
związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON 
oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, umożli-
wiającego pracodawcy przygotowanie i składanie 
dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie 
dokumentów elektronicznych.

Infolinia PFRON
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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 poko-
je 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 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 funkcjonu-
je od 1966 roku. Na terenie placówki 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 doświad-
czony 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  re-
kreacji. 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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Kolejny dom dla seniorów?

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” działa już rok
Władze Kwidzy-

na nie wykluczają 
utworzenia kolej-
nego domu dla se-
niorów. W tym mie-
siącu mija rok od 
otwarcia Dziennego 
Domu Pobytu „Se-
nior+” przy ul. War-
szawskiej. Zajęcia 
prowadzone są w 
dni robocze, w godz. 
7.30-15.30. Cieszą się 
dużym zaintereso-
waniem mieszkań-
ców miasta. Senio-
rzy mogą w domu 
zjeść śniadanie i 
obiad. Uczestnikami 
zajęć mogą być oso-
by mieszkające w 
Kwidzynie, niepra-
cujące, które ukoń-
czyły 60 rok życia. 
Siedzibą domu jest 
budynek naprzeciw-
ko Urzędu Miejskie-
go, którego moder-
nizacja zakończyła 
się w połowie ubie-
głego roku.

- Miałem okazję spotkać się 
z uczestnikami zajęć już kilka 
razy i są bardzo zadowoleni 

z oferty placówki. Razem z  
Radą seniorów zostaliśmy za-
proszeni na wspólne ognisko. 
Było to doskonała okazja, aby 
porozmawiać na temat domu. 

Usłyszałem wiele pozytywnych 
opinii. Seniorzy, którzy biorą 
udział w zajęciach mówią, 
że gdyby nie ta placówka, to 
siedzieliby w domu ogląda-
jąc głównie telewizję. Jedna 
z uczestniczek powiedziała 
mi, że musiała się zmuszać, 
aby wyjść z domu. Wszystko 
zmieniło się, gdy może przyjść 
do placówki i spędzać w niej 
aktywnie czas. To doskonała 
forma aktywizacji, także inte-
lektualnej seniorów z naszego 

miasta - twierdzi Roman Bera, 
wiceburmistrz Kwidzyna.

Samorząd miasta rozważa 
uruchomienie kolejnej tego 
typu placówki.

- Okazuje się, że po roku 
funkcjonowania zrobiła się 
nam kolejka osób, które chcą 
korzystać z oferty domu, mimo 
tego, że już na samym po-
czątku podeszliśmy w bardzo 
elastyczny sposób do uczest-
nictwa w zajęciach. Uczestnik 
sam dokonuje wyboru czy 
chce uczestniczyć w zajęciach 
przez dwa, trzy czy pięć dni 
w tygodniu. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu z zajęć korzysta 
nie 30, ale ok. 50 osób. Mimo 

to jest już lista oczekujących, co 
świadczy o tym, że utworzenie 
domu było strzałem w dziesiąt-
kę i z całą pewnością bardzo 
mocno rozważymy utworzenie 

kolejnego takiego domu - mówi 
Roman Bera.

Według wiceburmistrza 
utworzenie Dziennego Domu 
Pobytu „Senior+”  jest w za-
sięgu możliwości finansowych 

miasta.
- Musimy brać pod uwagę 

fakt, że społeczeństwo się sta-
rzeje. Oznacza to, że wysiłek 
finansowy musi być stopniowo 
przekierowywany na tego typu 
zadania - podkreśla Roman 
Bera.

Małgorzata Jedlina, koor-
dynator Dziennego Dom Po-
bytu „Senior+”, twierdzi, że 
zainteresowanie udziałem w 
zajęciach nie maleje.

- Obecnie mamy zapisanych 
49 osób. 17 seniorów przycho-
dzi codziennie, 16 bierze udział 
w zajęciach trzy razy w tygo-
dniu i kolejnych 16 dwa razy w 
tygodniu. Staramy się cały czas 
poszerzać naszą ofertę. No-

wością jest muzykoterapia dla 
naszych seniorów. Dwa razy 
w tygodniu organizujemy war-
sztaty kulinarne. Nasi seniorzy 
mogą także korzystać z usług 
masażysty. Dzięki władzom 

miasta mamy już nawet swój 
własny ogródek o powierzchni 
72 m kw., na terenie które-
go ustawiona został pergola 
i zainstalowana huśtawka. 

Seniorzy korzystają z usług 
terapeuty zajęciowego, który 
prowadzi zajęcia plastyczne. 
Prowadzone są także zajęcia 
rehabilitacyjne, których celem 
jest ogólna poprawa sprawno-
ści seniorów. Nie brakuje także 
wycieczek. Ostatnio byliśmy w 
muzeum w Malborku. Realizo-
wane są  w naszym domu różne 
projekty, w tym „Bezpieczny 
senior” Stowarzyszenia Re-
kreacyjno-Sportowego ,,Mo-
tywacja”, którego celem jest 
nauka bezpiecznych zachowań 
i właściwego postępowania 
w sytuacjach zagrożenia i 
napaści. Współpracujemy z 
różnymi instytucjami - mówi 
Małgorzata Jedlina.

Spacery, spotkania z inte-
resującymi ludźmi, prelekcje, 
to tylko niektóre z propozycji 
kierowanych do seniorów prze-
bywających w domu. Osoby 
przebywające w placówce mają 
do dyspozycji komputery z 
dostępem do internetu. 

                                    (jk)

Dzięki władzom miasta seniorzy mają swój własny ogródek o powierzchni 72 m kw.                              

W domu realizowane są różne projekty, w tym „Bezpieczny senior”, którego celem jest między innymi nauka bezpiecznych zachowań. Na zdjęciu: zajęcia związane z poprawą kondycji seniorów prowadzi Tomasz Iljin ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Motywacja”. 

Zajęcia kulinarne, to stały element zajęć w domu.

Seniorzy podczas terapii zajęciowej, prowadzonej w placówce.
                                                                              Zdjęcia: archiwum dziennego Domu Pobytu „Senior+”
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

Aplikacje i urządzenia, czyli mniej zależni od innych
Nowoczesne technologie ułatwiają osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, a także pracę i rozrywkę. Dzięki 

nim niepełnosprawni mogą być mniej zależni od innych osób. W zestawieniu różnych rozwiązań technologicznych dla osób 
niepełnosprawnych znajdziemy m.in. nowoczesny aparat słuchowy, system dopasowujący strony internetowe do konkretnych 
niepełnosprawności i aplikację, która ułatwi osobom starszym korzystanie z urządzeń mobilnych.

         Oscar Senior
Aplikacja mobilna, dzięki 

której smartfony i tablety 
stają się bardziej dostępne 
dla osób starszych. Aplika-
cja oferuje funkcje takie jak 
połączenia głosowe, teks-
towe i wideo, przeglądarkę 
internetową, przeglądarkę 
zdjęć, gry oraz dostęp do 
portali społecznościowych. 

Jest przyjazna dla seniorów 
dzięki łatwemu w obsłu-
dze interfejsowi i dużym 

przyciskom. Aby dodatkowo 
ułatwić seniorom korzystanie 
z aplikacji, inni członkowie 
rodziny mogą zarządzać nią 
zdalnie. Oscar Senior jest do-
stępny na urządzeniach z iOS 
i Androidem. Choć aplikację 
można pobrać za darmo, 
korzystanie z niej wymaga 
wykupienia abonamentu 
- dostępne są plany dla jed-

nego, trzech lub dziesięciu 
użytkowników. Abonament 
można opłacać w cyklu mie-

sięcznym lub rocznym.
              Olive 
To nowoczesny aparat słu-

chowy zaprojektowany przez 
firmę Olive Union ( na zdjęciu 
na dole strony, źródło: www.
oliveunion.com). Urządzenie 
można sparować ze smartfo-
nem przez Bluetooth. Przy 
użyciu aplikacji mobilnej 
dla systemu iOS lub Android 

można zarządzać 
aparatem i prze-
prowadzać testy 
słuchu. Olive 
umożliwia tak-
że prowadzenie 
rozmów i słu-
chanie muzyki 
ze smartfona. 
Urządzenie po-
wstało dzięki 
udanej kampa-
nii w serwisie 
crowdfundingo-
wym Indiegogo. 
Obecnie jest w 
fazie prototypo-
wej i można je 
zakupić w przed-
sprzedaży za 139 
dolarów (cena ta 
nie obejmuje jed-

nak kosztów wysyłki).
              Beltmap
Projekt urządzenia opisy-

wanego jako „elektroniczny 
pies przewodnik”. Jest to pas 
pełniący funkcję nawigacji 
GPS dla osób niewidomych. 
Do nawigowania urządzenie 
wykorzystuje Mapy Google 
i aplikację na smartfo-
nie użytkownika. 
Be l tmap  do 
prowadzenia 
użytkowni-
ka wyko-
r z y s t u j e 
w i b r a c j e 
z a m i a s t 
dźwięku. 
Urządze-
nie wspie-
ra komen-
dy głosowe 
i działa do 
20 godzin na 
jednym łado-
waniu.

       VDITORY
Kolejnym urządzeniem 

wspierającym osoby nie-
widome i niedowidzące są 
okulary VDITORY. Okulary 
rozpoznają tekst, przedmio-
ty, otoczenie, osoby, kolory i 
banknoty. Urządzenie zdoby-

ło kilka nagród w konkursach 
organizowanych m.in. przez 
Microsoft. Można je zamówić 
w przedsprzedaży.

Xbox Adaptive Controller
Kontroler, dzięki któremu 

gry komputerowe dostępne 
są także dla osób niepełno-
sprawnych. Urządze-
nie współpracuje 
z konsolami 
Xbox One i 
z kom-
p u t e -
r a m i 
z  s y -
stemem 
Windows 10. 
Xbox Adaptive Control-
ler jest wyposażony w złącza 

do których można pod-
łączyć akcesoria przy-

stosowane dla 
osób niepełno-

sprawnych 
a b y  o b -
sługiwać 
poszcze-
g ó l n e 
przyciski 
odpowia-
d a j ą c e 
t y m  z e 
standar-
d o w e g o 

kontrolera 
od Xboksa 

One. Urzą-
dzenie można 

kupić na polskiej 
stronie Microsoftu za 
359 zł.

            Graphiti
Dotykowy wyświetlacz dla 

osób niewidomych. Urzą-
dzenie wyświetla obraz przy 
użyciu wysuwających się 

wypustek, co sprawia, że 
osoby niewidome mogą oglą-
dać obrazy używając dotyku 
zamiast wzroku - przypo-
m i n a to czytanie 

tekstu za-
pisanego alfabe-
tem Braille’a. Wypustki 
reagują na dotyk, dzięki 
czemu można przesuwać 
obrazy i zmieniać ich po-
większenie, a także rysować. 
Urządzenie obsługuje więk-
szość formatów graficznych i 
wykorzystuje karty SD jako 
nośnik danych (zdjęcie: www.
aph.org).

           FACIL’iti
System dostosowujący stro-

ny internetowe do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Sy-
stem ten sprawia, że strony 
internetowe są bardziej do-
stępne dla osób z zaburzenia-

mi wzroku, ruchu (np. 
chorobą 

Par-
k i n -

sona) i 
funkcji 

poznaw-
czych (np. 

dysleksją). 
FACIL’iti jest 

u d o s t ę p n i a -
ny właścicielom 

stron interneto-
wych na zasadzie 

abonamentu,  zaś 
użytkownicy mogą korzy-
stać z funkcji oferowanych 
przez system za darmo. Po 
stworzeniu i personalizacji 
profilu strony wykorzystu-
jące system FACIL’iti będą 
dostosowywać się do niepeł-
nosprawności użytkownika. 
Przemysław Rutkowski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo. Na swój numer telefonu 
komórkowego na adres smsinfo@pfron.org.pl (numer należy 
wpisać w temacie wiadomości. Zgłoszone numery będą selektyw-
nie autoryzowane telefonicznie przez pracowników PFRON, a 
następnie, bez danych osobowych wprowadzane do bazy użytkow-
ników usługi. W każdym momencie można zrezygnować z usługi, 
ponownie przesyłając zgłoszenie na adres smsinfo@pfron.org.pl 
(w temacie wpisując numer telefonu i słowo rezygnacja).

Bezpłatna usługa SMSinfo

Xbox Adaptive Controller, dzięki któremu gry komputerowe dostępne są także dla osób niepełnosprawnych.                                          Źródło: www.xbox.com

Aplikacja dla seniorów.                                                                                                                           Źródło: play.google.com



                        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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Tel. 55 646 18 00 lub 783 292 055

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.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna



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

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-terapeutyczne, 
opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2017/2018 to: 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy 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: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555.
            ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                   stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Teatr na 100-lecie odzyskania niepodległości

Kto ty jesteś? Polak mały
Wydarzeń związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 

niepodległości nie mogło zabraknąć w Warsztacie Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. Niepełnosprawni 
uczestnicy warsztatu nie tylko mogli obejrzeć spektakl, ale 
wziąć w nim czynny udział.

Razem z aktorką Lucyną 
Rutkowską z Krakowa recy-
towali patriotyczne wiersze 
i śpiewali pieśni, które w 
trudnym okresie zaborów 
jednoczyły i dawały nadzieję 
na odzyskanie wolności. Nie 

mogło zabraknąć Katechi-
zmu polskiego dziecka Wła-
dysława Bełzy, który jak się 
okazało wszyscy znali bardzo 
dobrze i recytacja słów: Kto 
ty jesteś?- Polak mały. - Jaki 
znak twój?- Orzeł biały, niko-

mu nie sprawiła problemów. 
Każdego roku w zabytkowym 
dworku w Górkach, który 
jest siedzibą kwidzyńskiego 
WTZ, odbywa się kilka spek-
takli teatralnych. 

                                  (jk)

Pomoc Ośrodka Pomocy 
Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem w Kwidzynie 
udzielana jest w budynku 
przy ul. Chopina 26 (pokój 
206, drugie piętro) przez 
sześć dni w tygodniu. 

   
     Poniedziałek: 
   godz. 8.00-15.00 
          Wtorek: 
   godz. 13.00-20.00 
          Środa: 
   godz. 9.00-16.00, 
        Czwartek 
   godz. 9.00-16.00, 
          Piątek 
   godz. 8.00-15.00, 
          Sobota 
   godz. 9.00-13.00. 

Dyżur telefoniczny 
prowadzony jest od po-
niedziałku do piątku, w 
godz. 8.00-18.00 oraz w so-
boty, w godz. 8.00-15.00. 

   Telefon do OPPP: 
         690 489 654 
kwidzyn@interios.org.pl

Uczestnicy razem z aktorką Lucyną Rutkowską z Krakowa recytowali patriotyczne wiersze i śpiewali pieśni, które w trudnym okresie zaborów jednoczyły i 
dawały nadzieję na odzyskanie wolności.                                                                                                                                                                          Fot. JK

20 września (czwartek) , w 
godz. 9.30-12.00, w siedzibie 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie przy ul. Gru-
dziądzkiej 30 w Kwidzynie 
(pokój nr 20), odbędzie się 
kolejny w tym roku dyżur 
pracowników Powiatowego 
Zespołu do spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawności w 
Malborku. Podczas dyżurów 
przyjmowane będą tylko 
wnioski o wydanie legity-
macji osoby niepełnospraw-
nej oraz wnioski o wydanie 
karty parkingowej, a także 

wydawane będą legitymacje osoby niepełnosprawnej i karty parkingowe. 
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy wysłać pocztą 
na adres Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
należy wysłać na adres: Powiatowy Zespół  do spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności, ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork. Wniosek można też 
złożyć osobiście w siedzibie zespołu w Malborku.Komisje orzekające w 
dalszym ciągu odbywają się w siedzibie Zespołu w Malborku.                                    

Dyżur Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności


