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Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie, okazał się najlepszym tenisistą tegorocz-
nego sezonu Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. Na drugim miejscu sezon zakończył  
Zdzisław Schutzman z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, natomiast Klaudia Klonowska z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, zajęła trzecie miejsce. Przez cały rok w zmaganiach uczest-
niczyło ponad 120 niepełnosprawnych zawodników z całego Pomorza.                                               Czytaj na str. III           

Fot. archiwum
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Turniej Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych w Ryjewie

Ponad  80  za -
wodników wzięło 
udział w Turnieju 
Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta 
Gminy Ryjewo Sła-
womira Słupczyń-
skiego. Zawody od-
były się w ramach 
Pomorskiej Ligi 
Tenisa Stołowe-
go Osób Niepełno-
sprawnych. Teni-
siści spotkali się 
w hali sportowej 
Szkoły Podstawo-
wej imienia Miko-
łaja Kopernika w 
Ryjewie. Organi-
zatorzy zawodów 
to Stowarzysze-
nie Pomocy Spo-
łecznej „Słoneczne 
Wzgórze” w Ryje-
wie oraz Dom Po-
mocy Społecznej w 
Ryjewie.

Tenisiści z Pomorza walczyli o Puchar Wójta Gminy Ryjewo

Sportowców powitał Mie-
czysław Warczak, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Spo-
łecznej „Słoneczne Wzgó-
rze”. Uroczystego otwarcia 
turnieju dokonał Sławomir 
Słupczynski, wójt gminy Ry-
jewo. W grupie A najlepszym 
tenisistą okazał się Roman 
Leszek, reprezentujący War-
sztat Terapii Zajęciowej w 
Ryjewie. Drugie miejsce zajął 
Wojciech Gerowski z Domu 
Pomocy Społecznej w Rudnie, 
natomiast trzecie Ryszard 
Szreder z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Strzebielinku.

- W turnieju udział wzięło 
85 zawodników reprezentują-

cych placówki z województwa 
pomorskiego, w tym domy po-
mocy społecznej w Damaszce, 
Rokocinie, Rudnie, Staro-
gardzie Gdańskim, Strze-
bielinku, Szpęgowsku, Wiel-
kich Wyrębach, Ryjewie oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Pelplinie. 
Zawodnicy biorący udział w 
rozgrywkach Pomorskiej Ligi 
Tenisa Stołowego Osób Nie-
pełnosprawnych swoje mecze 
rozgrywają w trzech grupach 
sprawnościowych - wyjaśnia 
Tomasz Chojnacki z Domu 
Pomocy Społecznej ,,Słonecz-
ne Wzgórze” w Ryjewie.

Podczas turnieju zawod-
nikom kibicowali między 
innymi Aleksander Grochow-
ski, sołtys Ryjewa, Andrzej 
Zwolak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ryjewie oraz  
Kazimierz Gorlewicz, dy-
rektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ryjewie. Obsługę 
sędziowską zapewnili ucz-
niowie Szkoły Podstawowej 
w Ryjewie, pod kierunkiem 
Zbigniewa Kasprzaka, na-
uczyciela wychowania fi-

zycznego. Najlepszym za-
wodnikom puchary wręczył 
Sławomir Słupczyński, wójt 
gminy Ryjewo. Upominki i 
dyplomy wręczyli: Barbara 
Ignalska  z Powiślańskiego 
Banku Spółdzielczego w 
Kwidzynie oraz Kazimierz 
Zima, przewodniczący Rady 
Gminy w Ryjewie i członek 
Niezależnego Klubu Samo-
rządowego Gminy Ryjewo, 
a także Jolanta Mroczek 
kierowniczka działu opie-
kuńczo-terapeutycznego w 
DPS w Ryjewie. 

- Bardzo dziękujemy za 
pomoc w organizacji turnieju 
dyrektorowi, pracownikom 
oraz uczniom Szkoły Pod-
stawowej w Ryjewie, na 
terenie której rozgrywane 
były zawody. W szkolnej 
stołówce czekał na uczestni-
ków turnieju pyszny obiad. 
Dziękujemy także Mariu-
szowi Schaeferowi z MTS w 
Kwidzynie za udostępnienie 
i wypożyczenie sprzętu nie-
zbędnego do rozgrywania 
zawodów oraz Romanowi 
Zbróg, dyrektorowi Gmin-

nego Ośrodka Kultury w 
Ryjewie za sprzęt, pomoc w 
przeprowadzeniu turnieju, a 
także czynny w nim udział 
oraz wszystkim sponsorom, 

którzy wsparli organizację 
turnieju - dziękuje w imie-
niu organizatorów Tomasz 
Chojnacki.

Na stronie trzeciej przed-

stawiamy podsumowanie te-
grocznych rozgrywek Pomor-
skiej Ligi Tenisa Stołowego 
Osób Niepełnosprawnych

                                   (jk)

                               Grupa A 
I miejsce Roman Leszek - WTZ Ryjewo
II miejsce Wojciech Gerowski - DPS Rudno I 
III miejsce Ryszard Szreder - DPS Strzebielinek 
                                      Grupa B
I miejsce - Wiesław Filipczyk z DPS Damaszka II 
II miejsce - Mariusz Leoniak z SDS Gdańsk Wajdeloty 
III miejsce - Lukasz Maksymiuk z DPS Niezapominajka 
Starogard Gdański 
                                       Grupa C
I miejsce - Adam Osuch - DPS Ryjewo II 
II miejsce - Marcin Krykowski - DPS Niezapominajka 
Starogard Gdański 
III miejsce - Ryszard Malissa - DPS Rokocin 

Klasyfikacja indywidualna

Ponad 80 zawodników wzięło udział w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ryjewo Sławomira Słupczyńskiego.                                                                                                                                                                                   Zdjęcia: Lidia Borowska

W grupie A najlepszym tenisistą okazał się Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie. Puchra wręcza Sławomir Słupczyński, wójt gminy Ryjewo.

           Grupa A 
I miejsce - DPS Rudno I 
II miejsce - OS Pelplin 
III miejsce - WTZ Kwidzyn I 
IV miejsce - WTZ Ryjewo 
            Grupa B 
I miejsce - DPS Damaszka II 
II miejsce - SDS Gdańsk
Wajdeloty 
III miejsce - WTZ Kwidzyn II 
IV miejsce - DPS Strzebielnek II 
           Grupa C 
I miejsce - DPS Ryjewo II 
II miejsce -DPS Wyręby Wielkie 
III miejsce - DPS Rokocin I 
IV miejsce - DPS Niezapominajka
Starogard Gdański 

Klasyfikacja  drużynowa 

Tenisiści spotkali się w hali sportowej Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Ryjewie. Serwuje  Andrzej Klein z DPS w Ryjewie.
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Finałowy turniej Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Roman Leszek najlepszym tenisistą ligi
Ostatni w tym sezonie turniej rozgrywany w ramach Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych odbył się w Przodkowie. Przez 

cały rok w zmaganiach uczestniczą niepełnosprawni tenisiści z całego Pomorza. Liga rozgrywana jest w trzech grupach: A, B i C. W rywalizacji 
biorą udział także opiekunowie. Turniej w Przodkowie, którego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie, w grupie A, wygrał 
Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie, potwierdzając tym samym, że jest najlepszym tenisistą tegorocznych roz-
grywek ligowych. Na drugim miejscu, wśród niepełnosprawnych zawodników, sezon zakończył  Zdzisław Schutzman z Domu Pomocy Społecznej 
w Strzebielinku, natomiast Klaudia Klonowska z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, zajęła trzecie miejsce.

Drużyna z Domu Pomocy 
Społecznej w Rudnie zakończyła 
rozgrywki na pierwszym miejscu 
grupy A. Drugie miejsce w se-
zonie wywalczyła reprezentacja 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie, z siedzibą w Gór-
kach, a trzecie drużyna z Domu 
Pomocy Społecznej w Ryjewie. 
Otwarcia ostatniego w tym se-
zonie turnieju dokonali Andrzej 
Byczkowski, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kobysewie 
oraz Andrzej Wyrzykowski, wójt 
gminy Przodkowo, którzy po 
zakończeniu turnieju wręczyli 
uczestnikom turnieju medale, 
puchary, nagrody i dyplomy. Pod-
sumowano i wręczono również 
upominki i dyplomy za cały sezon 
Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowe-
go Osób Niepełnosprawnych. 

- W rozgrywkach uczestniczyli 
mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej „Słoneczne Wzgórze” w 
Ryjewie: Andrzej Klein, Konrad 
Stachewicz i Waldemar Paszke, 
którzy startowali w grupie A. 
Adam Pielecki, Cezary Ochał, 
Jan Maleszewski i Adam Osuch 
(uczestnik WTZ w Ryjewie), 
jako drużyna DPS Ryjewo II 
rywalizowała w grupie C. War-
sztat Terapii Zajęciowej w Ry-
jewie reprezentowali Roman 
Leszek, Andrzej Cylke, Piotr 
Koński, Marek Jędrzejewski 
oraz Sylwia Janiszewska, którzy 

startowali w grupie A. Drużyna 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Ryjewie zakończyła rozgrywki w 
tegorocznym  sezonie, w grupie 
A, na trzecim miejscu, a Dom 
Pomocy Społecznej w Ryjewie 
na siódmym miejscu. Roman 
Leszek zwyciężył w klasyfikacji 
zawodników niepełnosprawnych 
w grupie A, natomiast w kla-

syfikacji generalnej był drugi. 
Drużyna DPS Ryjewo II zajęła 
pierwsze  miejsce w grupie C i 
awansowała do grupy B. Adam 
Osuch, w klasyfikacji zawodni-
ków niepełnosprawnych, zajął 
pierwsze miejsce w tej grupie, a 
Adam Pielecki czwarte. Roman 
Zbróg, opiekun drużyny DPS 
Ryjewo II, zajął trzecie miejsce 

w klasyfikacji generalnej grupy 
C - podsumowuje sezon Tomasz 
Chojnacki z Domu Pomocy Spo-
łecznej „Słoneczne Wzgórze” w 
Ryjewie.

Marian Behnke, opiekun teni-
sistów z Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach, zadowolony jest z 
tegorocznego sezonu.

- W klasyfikacji zawodników 
niepełnosprawnych Klaudia 
Klonowska, reprezentująca nasz 
warsztat zajęła trzecie miejsce. 
Wysoko, bo na siódmym miejscu 
w klasyfikacji sezon zakończył 
Artur Jurczak. Zajęliśmy drugie 
miejsce drużynowo. Wyprzedzi-
li nas tylko tenisiści z Domu 
Pomocy Społecznej w Rudnie - 

twierdzi Marian Behnke, które w 
klasyfikacji generalnej zakończył 
rozgrywki na piątym miejscu.

W klasyfikacji generalnej, w 
grupie B, na pierwszym miejscu 
sezon ligowy zakończył Łukasz 
Olszewski, drugi z opiekunów 
tenisistów z Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie. W 
grupie B druga reprezentacja 
kwidzyńskiego WTZ zwyciężyła 
w klasyfikacji generalnej, zapew-
niając sobie awans do grupy A. 
Punkty dla kwidzyńskiego WTZ 
zdobywali w tym sezonie Szymon 
Szpociński i Daniel Kuriata.

W tym roku odbyło się siedem 
turniejów, które rozegrano w 
Damaszce, Sopocie, Czersku, 
Gdańsku, Starogardzie Gdań-
skim, Ryjewie oraz Przodkowie. 
W rozgrywkach uczestniczy-
ło ponad 120 zawodników re-
prezentujących 31 placówek z 
województwa pomorskiego, w 
tym domy pomocy społecznej w 
Damaszce, Rokocinie, Rudnie, 
Starogardzie Gdańskim, Strze-
bielinku, Szpęgawsku, Wielkich 
Wyrębach, Ryjewie, Kobysewie, 
środowiskowe domy samopomocy 
w Czersku, Gdańsku (Wajdeloty 
i Nowiny), Sopocie, Gniewie, 
warsztaty terapii zajęciowej w 
Kwidzynie, Kolniku i Ryjewie 
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy w Pelplinie.                                                                                          
                                            (op)

Wyniki Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych (klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych oraz drużynowa)
                                Grupa A
I miejsce - Roman Leszek - WTZ Ryjewo
II miejsce - Zdzisław Schutzman - Strzebielinek I
III miejsce - Kludia Klonowska WTZ Kwidzyn
IV miejsce - Ryszard Szreder - Strzebielinek I
V miejsce - Marcin Wieczorek - Szpęgawsk I
VI miejsce - Andrzej Klein - DPS Ryjewo I
VII miejsce - Artur Jurczak - WTZ Kwidzyn I
VIII miejsce - Marek Sierocki Rudno I
IX miejsce - piotr Kaczmarek - Czersk I
X miejsce - Zenon Stelmach - Czersk I

     Klasyfikacja drużynowa - grupa A

 I miejsce - DPS Rudno I
II miejsce - WTZ Kwidzyn I
III miejsce - WTZ Ryjewo
IV miejsce - DPS Strzebielinek I
V miejsce - DPS Damaszka I
VI miejsce - ŚDS Czersk I
VII miejsce - DPS Ryjewo I
VIII miejsce  - OS Pelplin
IX miejsce - SOSW Pelplin 
X miejsce - DPS Szpęgawsk

                                   Grupa B
I miejsce - Anna Butkiewicz - Sopot I
II miejsce - Waldemar Kaszubowski - Gniew I
III miejsce - Mariusz Leoniak - ŚDS Waldeloty Gdańsk
IV miejsce -  Wiesław Filipczyk - Damaszka II
V miejsce - Dariusz Galczak - ŚDS Nowiny Gdańsk
VI miejsce - Grzegorz Wieczorek - ŚDS Waldeloty Gdańsk
VII miejsce - Daniel Brunka - Czersk II
VIII miejsce - Piotr Białowicz - Strzebielinek II
IX miejsce - Tobiasz Narkiewicz - Sopot I
X miejsce - Sławomir Pozorski - Czersk II

        Klasyfikacja drużynowa - grupa B

I miejsce - WTZ Kwidzyn II
II miejsce - ŚDS Sopot I
III miejsce - ŚDS Czersk II
IV miejsce - ŚDS Gniew I
V miejsce - ŚDS Wajdeloty Gdańsk
VI miejsce - DPS Strzebielinek II
VII miejsce - DPS Damaszka II
VIII miejsce  - ŚDS Nowiny Gdańsk
IX miejsce - DPS Starogard Gdański
X miejsce - WTZ Kolnik

                                 Grupa C
I miejsce - Adama Osuch - DPS Ryjewo II
II miejsce - Michał Pniewski - Sopot II
III miejsce - Radosław Jermalonek - Wyręby Wielkie
IV miejsce - Adam Pielecki - DPS Ryjewo II
V miejsce - Roman Kępka - DPS Rudno II
VI miejsce - Jerzy Skrzypa - DPS Rudno II
VII miejsce - Zbigniew Plata - Sopot II
VIII miejsce - Bartosz Grefka Dworek Szpęgawsk
IX miejsce - Józef Jabłoński - Gniew II
X miejsce - Krzysztof Gajewski - Gniew II

    Klasyfikacja drużynowa - grupa C

I miejsce - DPS Ryjewo II
II miejsce - DPS Wielkie Wyręby
III miejsce - DPS Rudno II
IV miejsce - DPS Dworek Szpęgawsk
V miejsce - ŚDS Sopot II
VI miejsce - ŚDS Gniew II
VII miejsce - DPS Rokocin I
VIII miejsce  - DPS Niezapominajka
IX miejsce - DPS Rokocin II
X miejsce - Kobysewo
XI miejsce - ŚDS Kolnik

Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie, został najlepszym tenisistą tegorocznych rozgrywek ligowych.                                                                                                  Fot. archiwum



www.fundacjamisericordia.pl 21.11.18 IV

Technologie dla osób niepełnosprawnych

Aplikacje ułatwiające komunikację
Autyzm jest zaburzeniem, które utrudnia kontakty z innymi. Jeśli dojdą do tego zaburzenia mowy lub całkowita 

niewerbalność, takim osobom jest jeszcze trudniej. Wszechobecność urządzeń mobilnych oraz szeroki wybór aplikacji 
ułatwiających komunikację, rozwój i codzienne funkcjonowanie osobom z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju 
na szczęście mogą ułatwić tę trudną sytuację. Dzisiaj sprawdzimy kilka przykładowych aplikacji tego typu. Oczywi-
ście nie są to jedyne przykłady i takich aplikacji jest znacznie więcej.

                Keeble
To klawiatura ekranowa 

dla osób z zaburzonymi umie-
jętnościami motorycznymi. 
Aplikacja oferuje szereg funk-
cji zwiększających dostępność 

takich jak przewidywanie 
tekstu, alternatywne układy 
klawiszy i podpowiedzi głoso-
we. Wygląd klawiatury można 
zmienić używając jednego z go-
towych motywów lub tworząc 
własny. Można także zmienić 
czcionkę. Aplikacja Keeble 
jest dostępna w 11 językach, 
w tym polskim. Jest dostępna 
na urządzenia z systemem iOS 
i kosztuje 119,99 zł.

Children With Autism: 
A Visual Schedule
Aplikacja służy do tworzenia 

wizualnego harmonogramu 
dnia i jest skierowana zarów-
no do dzieci jak i dorosłych 
z autyzmem. Poszczególnym 
pozycjom w harmonogramie 
można ustawić jedną z 14 
ikon albo dowolne zdjęcie, 
czas rozpoczęcia, czas trwa-
nia i szczegółowe podpunkty. 
Aplikacja kosztuje 59,99 zł i 
współpracuje z urządzeniami 
z systemem iOS.

     Proloquo2Go
Aplikacja do komunikacji w 

systemie AAC (Augmentative 
and Alternative Communica-
tion) dla osób z zaburzeniami 
mowy. Aplikacja umożliwia 
tworzenie własnych układów 
przycisków, a użytkownik ma 
do dyspozycji ponad 25 000 
ikon (możliwe jest także użycie 
własnych dowolnych grafik) 
i 100 głosów. Proloquo2Go 
można pobrać na urządzenia z 
systemem iOS. Wadą aplikacji 
jest niestety wysoka cena wy-
nosząca 1199,99 zł.

        FlummoxVision
W aplikacji FlummoxVi-

sion dziecko może oglądać 

Klawiatura ekranowa dla osób z zaburzonymi umiejętnościami motorycznymi.                                                                                       Źródło: www.apple.com

Aplikacja służy do tworzenia wizualnego harmonogramu dnia i jest skierowana zarówno do dzieci jak i 
dorosłych z autyzmem.                                                                              Źródło: www.itunes.apple.com

serial komediowy pod tytułem 
„Flummox and Friends” w 
którym grupa naukowców pró-
buje zrozumieć „najbardziej 
kłopotliwą tajemnicę naukową 
ze wszystkich: innych ludzi”. 

Aplikacja oferuje tryb dyskusji 
dzięki któremu można nawią-
zać dialog z bohaterami se-
rialu. FlummoxVision można 
pobrać za darmo na iPady. Ra-
zem z aplikacją otrzymujemy 
darmowy odcinek pilotażowy, 
a dodatkowe można zakupić 
za niewielką opłatą.

    Assistive Express
Jest aplikacją do komunika-

cji w systemie AAC. W tej kon-
kretnej aplikacji postawiono 
na prostotę. Użytkownik ma 
możliwość wpisania dowol-
nego tekstu i odtworzenie go 
przez syntezator mowy. Aby 
przyspieszyć komunikację, 
aplikacja oferuje przewidywa-
nie słów i możliwość zapisania 
często używanych fraz aby 
można było korzystać z nich 
ponownie. Aplikacja Assisti-
ve Express jest dostępna na 

urządzenia z systemem iOS 
w cenie 119,99 zł.

              Injini
Zestaw gier dla dzieci z 

opóźnionym rozwojem funkcji 
poznawczych i motorycznych 

oraz komunikacji. Oprócz 
dzieci z autyzmem aplikacja 
nadaje się także dla dzieci 
z zespołem Downa, mózgo-

Aplikacja do komunikacji w systemie AAC (Augmentative and Alternative Communication) dla osób z 
zaburzeniami mowy.                                                                                  Źródło: www.itunes.apple.com

wym porażeniem dziecięcym 
i innymi zaburzeniami. Gry 
wchodzące w skład aplikacji 
ułatwiają rozwój m.in. świado-
mości przestrzennej, pamięci 
i przetwarzania informacji 
wizualnych. Dziecko nie jest 
karane za niepowodzenie w 
grach, więc w razie pomyłki 
może bez stresu spróbować 
ponownie. Aplikacja działa na 
iPadach i kosztuje 139,99 zł.

         Autism Apps
W odróżnieniu od pozo-

stałych aplikacji w tym ze-
stawieniu, Autism Apps jest 
katalogiem aplikacji dla osób 
z autyzmem i innymi zaburze-
niami rozwoju. Aplikacje po-
dzielone są na ponad 30 kate-
gorii, a znalezienie pożądanej 
aplikacji dodatkowo ułatwia 
wyszukiwarka. Autism Apps 
można pobrać za darmo na 
urządzenia z systemem iOS. 

      Avaz FreeSpeech

Dzięki tej aplikacji dziecko 
może w przyjemny sposób na-
uczyć się gramatyki. Elemen-
ty zdania składa się z bloków, 
które aplikacja następnie 
tłumaczy na poprawne grama-
tycznie zdania. Aplikacja zo-
stała zaprezentowana podczas 
konferencji TED, która ma już 
ponad milion wyświetleń w 
Internecie. Avaz FreeSpech 
jest dostępna na urządze-
niach z systemem iOS. Samo 
pobranie jej jest darmowe, ale 
korzystanie z niej wymaga 
wykupienia abonamentu, któ-
ry można opłacać miesięcznie, 
półrocznie lub rocznie. 

         Choiceworks
Aplikacja do tworzenia har-

monogramu dnia. Oprócz 

tego jest możliwe dodanie 
sugestii co robić gdy dziecko 
nie jest czymś zajęte lub od-
czuwa emocje takie jak złość, 
zmartwienie czy zakłopota-
nie. Aplikacja zawiera ponad 

180 wbudowanych grafik i 
klipów dźwiękowych, a także 
umożliwia dodanie własnych. 
Współpracuje z urządzeniami 
z systemem iOS i kosztuje 
32,99 zł. 

       Proloquo4Text
Jest aplikacją do głosowej 

komunikacji AAC. Frazy 

wpisywane przez użytkow-
nika są odczytywane przez 
syntezator mowy, który ob-
sługuje także język polski. 
Interfejs można dopasować 
do własnych potrzeb, a uży-

wanie aplikacji dodatkowo 
ułatwiają przewidywanie 
tekstu i możliwość ustawie-
nia własnych fraz. Aplikacja 
kosztuje 549,99 zł i można 
ją pobrać na urządzenia z 
systemem iOS.

Przemysław Rutkowski

Aplikacja do tworzenia harmonogramu dnia.                                             Źródło: www.itunes.apple.com

Zestaw gier dla dzieci z opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych i motorycznych oraz komunikacji.                                                                                        
                                                                                                                  Źródło: www.itunes.apple.com
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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 

dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego pobytu, własną kuchnię i kuchenki od-
działowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale 
rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy 
medycznej. Rodziny mieszkańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. 
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 udzielają pracownicy 
socjalni: Anna Flader i Magdalena Opalińska-Szulca.                                    

                                                  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 funkcjonuje 
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 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 obo-
wiązującym 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, stąd 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



                        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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Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie
Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zapewniają 
pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, or-
ganizują czas wolny, rozwijają zainteresowania, w 
tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Pla-
cówki wsparcia dziennego są także organizatorem 
wypoczynku, między innymi półzimowisk, półko-
lonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich 
również zajęcia socjoterapeutyczne. W placówkach 
zapewniane jest  też wsparcie wychowawcze, opar-
te na  stałej współpracy z rodziną oraz instytucjami 
działającymi na rzecz dobra dziecka.

                               Adresy placówek:
            ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
            ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
             (dzieci dowożone są busem).
            ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
              (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)  
                         
          Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
               ul. Braterstwa Narodów 59 
                          tel. 55 279 70 13
               e-mail: srk.swietlice@wp.pl

Powiatowa olimpiada osób niepełnosprawnych

Wystartują po raz siódmy
Niepełnosprawne oso-

by z ośrodków z całego 
powiatu wezmą udział w 
Powiatowej Olimpiadzie 
Kół i Środowisk Osób 
Niepełnosprawnych. Im-
preza rozpocznie się 23 
listopada o godz. 11.50 w 
hali widowiskowo-spor-
towej przy ul. Wiejskiej 
w Kwidzynie.

To już siódme zawody, któ-
rych organizatorem jest Kwi-
dzyński Klub Lekkoatletyczny 
„Rodło”. Współorganizato-
rzy olimpiady to Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
i Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. W organizacji 
pomaga także Kwidzyńskie 
Centrum Sportu i Rekreacji, 

które udostępnia niepełno-
sprawnym sportowcom halę. W 
olimpiadzie mogą brać udział 
grupy złożone z dziecięciu osób 

(ośmiu zawodników i i dwóch 
opiekunów). Organizatorzy za-
praszają do kibicowania. Tur-
nieje, gry i zabawy rozpoczną 

się o godz. 12.15. Potrwają do 
godz. 13.15. Podsumowanie 
zaplanowano na godz. 13.45. 

                                        (jk)

Niepełnosprawne osoby z ośrodków z całego powiatu wezmą udział w Powiatowej Olimpiadzie Kół i Środowisk Osób Niepełnosprawnych. Impreza rozpocznie 
się 23 listopada o godz. 11.50 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie.                                                                             Fot. archiwum


