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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               30.01.19 r.  Nr 239 ROK 15 

Rozpoczęła się realizacja programów, których celem jest między innymi aktywizacja zawodowa osób niepełnospraw-
nych. To między innymi „Aktywny samorząd” i „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”. Programy reali-
zowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na zdjęciu: zajęcia w pracowni eduka-
cyjno-stolarskiej prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.   Czytaj na str. II i V           

Fot. Jacek Kluczkowski
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Aktywny samorząd dla niepełnopsrawnych

Dofinansują prawo 
jazdy i zakup skutera

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w uzy-
skaniu prawa jazdy oraz zakupie i montażu oprzyrządowania do posia-
danego samochodu. To jedna z nowych form pomocy wprowadzonych w 
pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W programie kolejny rok uczest-
niczy samorząd powiatu kwidzyńskiego.

- Osoby z dysfunkcją słu-
chu otrzymają pomoc nie 
tylko w uzyskaniu prawa 
jazdy i zakupie oraz montażu 
oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu, ale także 
w zakupie sprzętu elektro-
nicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, w 
utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, a także w 
szkoleniu z obsługi nabytego 
w programie sprzętu elek-
tronicznego. Kolejna nowa 
grupa osób, która może liczyć 
na wsparcie z programu, to 
osoby z dysfunkcją narządu 
wzroku z umiarkowanym 
stopniem niepełnospraw-
ności. Mogą one uzyskać 
dofinansowanie na zakup 
sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogra-
mowania, utrzymanie spraw-
ności technicznej posiadane-
go sprzętu elektronicznego, a 
także w szkoleniu z obsługi 
nabytego w programie sprzę-
tu elektronicznego. PFRON 
zdecydował też, że wsparcie 
w tym roku uzyskają osoby 
z dysfunkcją narządu ruchu, 
które będą chciały zakupić 
skuter inwalidzki o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządo-
wanie elektryczne do wózka 
ręcznego. Wsparcie dotyczy 
także utrzymania sprawno-
ści technicznej posiadanego 

skutera lub oprzyrządowa-
nia elektrycznego do wózka 
ręcznego. Osoby z dysfunkcją 
ruchu będą mogły uzyskać 
także wsparcie w uzyskaniu 
prawa jazdy także innych 
kategorii niż „B” - informuje 
Renata Majda, kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Według PFRON, rozsze-
rzenie oferty programowej 
jest zbieżne z celami prze-
widzianymi w programie 
rządowym Dostępność Plus 
oraz ze zmianami, które  
wprowadzono w ubiegłym 
roku w ustawie o kierujących 
pojazdami.

W ramach programu „Ak-
tywny samorząd” udzielane 

jest także wsparcie dla nie-
pełnosprawnych studentów. 

Dofinansowanie można 
uzyskać na kształcenie w 
szkole policealnej, kolegium, 
szkole wyższej, w tym stu-
dia pierwszego i drugiego 
stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplo-
mowe lub doktoranckie, pro-
wadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym 
dziennym lub niestacjonar-
nym wieczorowym, zaocznym 
lub eksternistycznym, w tym 
również za pośrednictwem 
internetu, a także przewodu 
doktorskiego, otwartego poza 
studiami doktoranckimi.

                                   (jk)

Szczegółowych informacji w sprawie dofinanso-
wania kosztów nauki udzielają pracownicy Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera 
w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915 lub 55 646 18 00. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie    

Pomoc prawna dla wszystkich
Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mogą już korzystać z bezpłatnej 

pomocy prawnej. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone 
jest w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach. Dotychczas 
z pomocy mogły korzystać wybrane grupy osób, w tym młodzież do 26 
roku życia oraz osoby, które ukończyły 65 lat. Od 1 stycznia z pomocy 
prawnej  może skorzystać każdy, ale pod warunkiem, że złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie zapłacić za tego typu usługę.

Jerzy Godzik, starosta 
kwidzyński już pod koniec 
ubiegłego roku zapowiadał, 
że nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie rozpocznie się z 
początkiem nowego roku.

- Staraliśmy się przygoto-
wać wcześniej konkurs na 
prowadzenie nieodpłatnego 
poradnictwo obywatelskiego. 
Wyłoniona została organiza-
cja, która świadczy tego typu 
usługi. Ustalone zostały też 
punkty, w których można 
uzyskać nieodpłatną pomoc 
prawną - twierdzi Jerzy Go-
dzik.

 Świadczeniem pomocy  w 
2019 roku będzie zajmowało 
się Stowarzyszenie OVUM 
z Gdyni.

 Z nieodpłatnej pomocy bę-
dzie mógł skorzystać każdy, 
kto złoży oświadczenie, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów 
pomocy odpłatnej  i zgodnie z 
zapisami zmienionej ustawy 
do oświadczenia nie trzeba 
będzie dołączać żadnych za-
świadczeń urzędowych, ani 
innych dokumentów. Nieod-
płatna pomoc prawna będzie 
polegała na poinformowaniu 
osoby fizycznej o obowiązu-
jącym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się po-
stępowaniem przygotowaw-
czym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowo-admi-
nistracyjnym. Może to być 
między innymi opracowanie 
planu wyjścia z zadłużenia 
kredytowego. W punkcie, 
w którym udzielana będzie 
porada prawna, mieszkaniec 
powiatu będzie mógł liczyć na 
wskazanie sposobu rozwią-
zania powstałego problemu 
prawnego lub na sporządze-
nie projektu pisma, z wyłą-
czeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-admi-
nistracyjnym. W tego typu 
przypadkach prawnik udzie-
lający nieodpłatnej pomocy 
prawnej może sporządzić 
projekt pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w 
postępowaniu sądowo-ad-

ministracyjnym. W ramach 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej będzie można  uzyskać 
także wsparcie związane z 
rozpoczęciem prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Zmieniona ustawa dotycząca 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego nałożyła na 
starostę obowiązek sporzą-
dzania i aktualizowania listy 
instytucji, które świadczą 
nieodpłatne poradnictwo ro-
dzinne, psychologiczne, peda-
gogiczne, z zakresu pomocy 
społecznej, w sprawie rozwią-
zywania problemów alkoho-
lowych i innych uzależnień, 
w sprawie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w ra-
mach interwencji kryzy-
sowej, dla bezrobotnych, 
dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, a także z 
zakresu praw konsumentów, 
praw dziecka, praw pacjenta, 
ubezpieczeń społecznych, 
prawa pracy czy prawa po-
datkowego.

                                   (jk)

Budynek Starostwa Powiatowego przy 
ul. Kościuszki w Kwidzynie (parter, pok. 6), 
od poniedziałku do piątku w godz.  7.00-11.00 
oraz od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00
Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prabutach przy ulicy Łąkowej 24, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-16.00.

Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mogą już korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone jest w budynku 
Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.                                          
                                                                                                                                                                                                                              Fot. archiwum

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w uzyskaniu prawa jazdy oraz zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. To 
jedna z nowych form pomocy wprowadzonych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                              Fot. archiwum
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

Siedem urządzeń, które nie zrujnują domowego budżetu
Choć istnieje wiele technologii, które pomagają osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu, przeszkodą przy wielu z nich jest wysoka 

cena. Skupimy się w tym artykule na technologiach znacznie tańszych, na które nie trzeba wydawać kilkuset czy nawet kilku tysięcy złotych. 
Przyjrzymy się siedmiu urządzeniom, które nie zrujnują domowego budżetu oraz darmowej aplikacji na urządzenia mobilne.

          LetMeTalk
Mobilna aplikacja do komu-

nikacji AAC LetMeTalk już 
parokrotnie pojawiała się w 
tej serii artykułów. Aplikacje 
tego typu mogą kosztować 
kilkadziesiąt lub nawet kil-
kaset złotych. LetMeTalk jest 

jednak jedną z tych 
aplikacji, które są 
całkowicie darmo-
we - aplikacja jest 
utrzymywana z 
dobrowolnych da-
rowizn użytkowni-
ków. Jest to apli-
kacja typu AAC 
(Augmentative 
and Alternative 
Communication), 
która ułatwia ko-
munikowanie się 
osobom z zabu-
rzeniami funkcji 
mowy powodowa-
nymi m.in. au-
tyzmem, mózgo-
wym porażeniem 
dziecięcym czy 
zespołem Dow-
na. Komunikacja 
odbywa się przez 
budowanie fraz, 
które następnie są 
odczytywane przez 
syntezator mowy urządzenia. 
Użytkownik ma możliwość 
tworzenia własnych fraz i ich 
kategorii, a także przypisy-

jednak jedną z tych 

wania im ikon. Możliwe jest 
wykorzystanie gotowych ikon 
z bazy ARASAAC (Aragonese 
Portal of Augmentative and 
Alternative Communication), 
które można znaleźć używa-
jąc wyszukiwarki w aplikacji, 
a także zdjęć wykonanych 

aparatem urzą-
dzenia lub do-
wolnych plików 
g r a f i c z n y c h . 
LetMeTalk jest 
d o s t ę p n y  n a 
urządzeniach z 
systemem iOS i 
Android.

Telefony dla 
seniorów

Osoby star-
sze, jak każdy,  
potrzebują kon-
taktu z najbliż-
szymi, ale uży-
wanie telefonu 
komórkowego 
często jest dla 
nich utrudnione 
przez pogarsza-
jący się wzrok, 
a ogrom funk-
cji dostępnych 
w smartfonach 

może je przytłaczać. Mogą 
więc one sięgnąć po proste te-
lefony z dużymi klawiszami i 
treściami na ekranie. Oczywi-
ście takie telefony służą prze-

de wszyst-
k im do 
rozmów 
i wysy-
ł a n i a 
o r a z 
o d b i e -
r a n i a 
S M S -
ów, ale 
c z ę s t o 
są  do -
datko -
wo wy-
p o s a -
żone w 
p r o s t e 
doda t -
k o w e 
funkcje 
t a k i e 
jak od-
t w a -
r z a c z 
muzyki, 
r a d i o 

FM, latar-
ka czy przycisk SOS, który w 
przypadku wystąpienia jakie-
goś zagrożenia, wypadku lub 
nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia można nacisnąć, aby 
włączyć alarm dźwiękowy i 
powiadomić wybrane 
osoby z listy kon-
taktów. Są 
t e ż 

o n e p o -
zbawio- ne naj-
większej wady smartfonów, 
czyli dość krótkiego czasu 
działania baterii i można je 
kupić w cenie poniżej 100 zł.

       Chester Mouse
Przechodzimy do urządze-

nia ułatwiającego dzieciom 
korzystanie z komputera. 
Chester Mouse jest niewiel-
ką myszą komputerową dla 
dzieci, w przypadku któ-
rych zwykłe myszy są zbyt 
d u ż e  a b y 
można było 
je wygodnie 
obsługiwać. 
Mysz  j es t 
pozbawio-
n a  k ó ł k a 
do przewi-
jania i ma 
tylko jeden 
przycisk od-
powiadają-
cy za funk-
cję lewego 
przyc i sku 
w pełnowy-
miarowych 
m y s z a c h 
-  znaczn ie 
ogranicza to ryzyko, że dzie-
cko przez przypadek wykona 
na komputerze jakąś nieod-
powiednią operację. Chester 
Mouse można kupić za około 
140 zł.

Nakładki 
identyfikacyjne Band-it
Czasami nawet proste 

p r z e d -
m i o t y 

mogą ułatwić życie 
osobom niewidomym 
i niedowidzącym - do-
brym przykładem są 
nakładki Band-it. Są 

to kolorowe nakładki z 
wypukłymi tłoczeniami, 

które można nałożyć na 
różne przedmioty, aby ułatwić 
osobom z zaburzeniami wzro-
ku ich identyfikację. Za około 
75 zł otrzymamy pięć par 
nakładek w różnych kolorach 
i z różnymi tłoczeniami.

Mówiący zegarek Altix

Zegarki brajlowskie są du-
żym ułatwieniem dla osób 
niewidomych i 
n i e d o -
widzą-
cych, 
a l e 
potra-

fią być 
one dość drogie. 
Tańszą alter-
natywą mogą 
być mówiące 
zegarki - tego 
typu zegar-
ki sprzedaje 
m.in.  f irma 
Altix. Zegarki 
te po naciśnię-
ciu przycisku 
wypowiadają 
obecną datę i 
godzinę w ję-
zyku polskim. 
N a w e t  i c h 
konfigurowa-

nie jest możliwe bez koniecz-
ności użycia wzroku. Mówiące 
zegarki firmy Altix pasują za-
równo na męski, jak i damski 
nadgarstek i kosztują około 
120 zł, dzięki czemu są znako-

mitą alternatywą na przykład 
dla zegarków brajlowskich z 
serii Bradley, których cena 
przekracza 1000 zł.

Mówiący kalkulator Altix

Kolejnym urządzeniem dla 
osób niewidomych i niedo-
widzących od firmy Altix 
jest mówiący kalkulator. 
Przyda się on 
zwłasz-
cza ucz-
niom i 
s t u -
d e n -
tom. 

Kalkula-
tor wymawia 

w języku polskim wpro-
wadzane cyfry, wykonywane 
operacje i otrzymane wyniki. 
Dodatkowo kalkulator jest 
wyposażony w zegar i alarm, 
a głośność mowy można re-
gulować. Zakup tego kalku-
latora to wydatek około 75 
złotych.

Płynomierz Cricket
To proste urządzenie, które 

ostrzega przed przepełnie-
niem szklanki lub innego 
pojemnika na napój albo inną 
ciecz. Urządzenie jest wy-
posażone w parę dłuższych 
elektrod i jedną krótszą. Gdy 
płyn osiągnie poziom dłuż-
szych elektrod, urządzenie 
wyda sygnał ostrzegawczy, 
zaś gdy poziom płynu doj-
dzie do wysokości krótszej 
elektrody, urządzenie wyda 
sygnał alarmowy. Cricket 
jest dostępny w dwóch wer-

rych zwykłe myszy są zbyt 
d u ż e  a b y 
można było 
je wygodnie 
obsługiwać. 
Mysz  j es t 
pozbawio-
n a  k ó ł k a 
do przewi-
jania i ma 
tylko jeden 
przycisk od-
powiadają-
cy za funk-
cję lewego 
przyc i sku 
w pełnowy-
miarowych 
m y s z a c h 
-  znaczn ie 

potra-potra-

fią być fią być 
one dość drogie. 
Tańszą alter-
natywą mogą 
być mówiące 
zegarki - tego 
typu zegar-
ki sprzedaje 
m.in.  f irma 
Altix. Zegarki 
te po naciśnię-
ciu przycisku 
wypowiadają 
obecną datę i 
godzinę w ję-
zyku polskim. 
N a w e t  i c h 
konfigurowa-

nie jest możliwe bez koniecz-

sjach - informującej dźwię-
kiem dla osób niewidomych 
i niedowidzących oraz infor-
mującej wibracjami dla osób 
niesłyszących. Urządzenia 

te kosztują odpowiednio 55 i 
85 złotych.

        DymoQueen
Alfabet Braille’a jest bar-

dzo ważny dla osób nie-
widomych. Jeśli mamy w 
rodzinie taką osobę, warto 
zaopatrzyć się w DymoQue-
en - urządzenie do tworze-
nia etykiet brajlowskich. 
Wykorzystuje ono taśmę 

samoprzylepną o szero-
kości 12 milimetrów na 
której odciska się znaki 

alfabetu Braille’a. Po od-
cięciu gotowej etykiety moż-
na nakleić ją w dowolnym 
miejscu aby ułatwić osobie 
niewidomej identyfikację 

miejsc i przedmiotów. Dymo-
Queen kosztuje około 140 zł 
i jest dobrą alternatywą dla 
znacznie droższych urządzeń 
tego typu. 

Przemysław Rutkowski

Przygotowany przez użytkownika zestaw zwrotów 
w aplikacji LetMeTalk. Ikony pochodzą z wykorzy-
stywanej przez aplikację bazy ARASAAC. 
                                             Źródło: praca własna

                                                                                                                                 Źródło: www.altix.pl

                                                                                                                                 Źródło: www.altix.pl

                                              Źródło: www.altix.pl
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PCPR poszukuje kandydatów

W powiecie kwidzyńskim brakuje rodzin zastępczych, w tym zawodowych i specjalistycz-
nych, które zaopiekowałyby się niepełnosprawnymi dziećmi. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie cały rok zachęca do zgłaszania się kandydatów, którzy chcieliby się zaopiekować 
dziećmi, które z różnych powodów potrzebują wsparcia. Renata Majda, kierownik Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, twierdzi, że pojawił się także inny problem, który 
powoduje, że potrzebne są pilnie nowi kandydaci do pełnienia roli rodzica zastępczego.

Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz

- Niektóre rodziny zawo-
dowe opiekujące się dziećmi 
mają już  swoje lata i myślą 
o emeryturze. Potrzebuje-
my nowych kandydatów do 
pełnienia roli rodzica zastęp-
czego. Zależy nam także na 
rodzinach specjalistycznych, 
które zaopiekowałyby się 
dziećmi niepełnosprawnymi 
z różnymi schorzeniami i w 
rodzinnych domach dziecka. 
Przez cały rok apelujemy 
do rodzin, które chciałyby 
zaopiekować się dziećmi, 
aby zgłaszały się do nas. 

Organizujemy także różnego 
rodzaju akcje, które mają do 
tego zachęcić. Od lat podkre-
ślam, że decyzja o podjęciu 
się roli rodzica zastępczego 
musi zostać przemyślana. 
Motywem dla utworzenia ro-
dziny zastępczej nie mogą być 
pieniądze, ale prawdziwa chęć 
pomocy dziecku. Ważne, aby 
osoba, która zamierza pełnić 
rolę rodziny zastępczej omó-
wiła to z najbliższą rodziną. 
Musi to być wspólna decyzja. 
W podjęciu decyzji pomoże 
także kontakt z doświadczo-

ną rodziną zastępczą. Warto 
poznać doświadczenia innych 
rodzin zanim podejmie się de-
cyzję. Sama chęć nie wystar-
czy. Wszyscy kandydaci na 
rodziców zastępczych muszą 
przejść szkolenie i dopiero po 
jego ukończeniu i uzyskaniu 
zaświadczenia kwalifikacyj-
nego pracownicy Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
zaproponują wówczas umiesz-
czenie dziecka w rodzinie 
zastępczej. Ostateczną decy-
zję o ustanowieniu rodziny 
zastępczej podejmuje jednak 

sąd rodzinny - wyjaśnia Re-
nata Majda.

Kandydat na rodzica za-
stępczego odbywa wstępną 
rozmowę w obecności pra-
cownika Zespołu do spraw 
Pieczy Zastępczej. Pracownik 
zespołu będzie spotykał się z 
kandydatami w trakcie całej 
procedury. W trakcie rozmo-
wy pracownik zapoznaje się 
z kandydatami, informuje 
o obowiązującej procedu-
rze oraz warunkach, jakie 
winni spełniać kandydaci, 
przedstawia wykaz dokumen-
tów, jakie należy dostarczyć. 
Kandydaci zachęcani są do 
podjęcia procedury, ale są 
także informowani o trudach, 
jakie wiążą się z podjęciem 
tej roli. Warunkiem rozpoczę-
cia współpracy jest pisemny 
wniosek kandydatów złożony 
do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie wraz z uza-
sadnieniem, wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego wraz 
z załącznikami, akceptacja 
procedury oraz podpisanie 
zgody o udostępnienie danych 
osobowych.

Pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej może być powierzo-
ne tylko osobom, które nie są 
i nie były pozbawione władzy 
rodzicielskiej oraz nie została 
im ograniczona ani zawie-
szona, wypełniają obowiązek 
alimentacyjny - w przypadku 
gdy taki obowiązek w stosun-
ku do nich wynika z tytułu 
egzekucyjnego, nie są ogra-
niczone w zdolności do czyn-
ności prawnych; są zdolne do 
sprawowania właściwej opieki 
nad dzieckiem, co zostało po-
twierdzone zaświadczeniami o 
braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do pełnienia funkcji 
rodziny, wystawionymi przez 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej; przebywają na te-
rytorium Polski, zapewniają 
odpowiednie warunki bytowe 
i mieszkaniowe umożliwia-
jące dziecku zaspokajanie 
jego indywidualnych potrzeb 
oraz posiadają stałe źródło 
dochodu oraz nie były skaza-
ne prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

                                    (jk)

Wszelkich informacji dotyczących 
rodzinnej pieczy zastępczej udzielają 
pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                            

         tel. 55 279 99 15 lub 646 18 00
    e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm

Rodzina zastępcza ustanawiana jest przez sąd ro-
dzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka, po wcześniejszym złożeniu wniosku o ustano-
wienie rodziny zastępczej dla konkretnego dziecka lub 
dzieci, wraz z wymaganą dokumentacją. Po złożeniu 
w sądzie wniosku kandydaci oczekują na wyznaczenie 
terminu rozprawy lub na umieszczenie dziecka w trybie 
zarządzenia tymczasowego. 

  Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem doty-
cząca motywacji kandydatów, ich doświadczenia w opie-
ce nad dziećmi. Rozmowa ma też na celu rozpoznanie 
możliwości, jakie kandydaci mogą zaoferować dziecku 
lub dzieciom. Dotyczy też oczekiwań kandydatów, co 
do wieku i płci dziecka.

 Badanie psychologiczne - jest to indywidualne 
spotkanie z kandydatami. Psycholog przeprowadza 
rozmowę oraz testy psychologiczne określające pre-
dyspozycje psychiczne osobowościowe i kompetencje 
wychowawcze kandydatów.

 Szkolenie kandydatów (60-godz) oraz odbycie 
10-godz praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej - obowiązkowe, uczestniczą w nim kandy-
daci, którzy na podstawie zgromadzonych przez PCPR 
informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Spotkania 
szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone 
metodą warsztatową w trakcie kilku spotkań. Termin 
pierwszego spotkania grupowego jest ustalony przez 
pracowników PCPR, o czym kandydaci są poinformo-
wani. Terminy kolejnych spotkań ustalane są wspól-
nie w grupie i uwzględniają oczekiwania i możliwości 
grupy.

  Wizyta w domu - ma na celu bliższe poznanie kan-
dydatów, osób wspólnie zamieszkujących, ewentualnie 
dzieci. W trakcie wizyty odbywa się rozmowa z człon-
kami rodziny. Ich poparcie i akceptacja oraz otwartość 
na przyjęcie nowego członka rodziny daje szansę na 
możliwość wzrastania przyjętego dziecka w dobrej i ser-
decznej atmosferze. Ważną częścią wizyty jest ustalenie 
warunków bezpieczeństwa i możliwości sprawowania 
prawidłowej opieki nad przyjętym dzieckiem.

  Kwalifikacja - po zakończeniu szkolenia, złożeniu 
dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa 
i pedagoga dokonuje się kwalifikacji kandydatów. W 
skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel 
PCPR, psycholog, pedagog lub inne osoby stosownie 
do sytuacji. W trakcie spotkania kwalifikacyjnego 
kandydaci potwierdzają możliwości przyjęcia dziecka. 
Określają też swoją otwartość na ewentualne deficyty 
zdrowotne dziecka.

  Okres oczekiwania na dziecko - dane kandyda-
tów po zakwalifikowaniu umieszczane są w rejestrze 
osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadze-
nia rodzinnego domu dziecka. Kandydaci oczekują na 
propozycję opieki nad dzieckiem bezpośrednio z rodziny 
biologicznej lub mogą być rodziną zaprzyjaźnioną dla 
dziecka z placówki.

  Informacja o dziecku - kandydaci mają prawo do 
uzyskania wszelkich informacji o dziecku, jakie posiada 
PCPR na podstawie zebranych dokumentów. Są to dane 
na temat dziecka - jego wieku, stanu zdrowia, rozwoju 
psychofizycznego, intelektualnego oraz na temat sytu-
acji jego rodziców biologicznych czy rodzeństwa.

Etapy zostania rodzicem zastępczym

Procedura sądowa

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany podczas zajęć 
prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w 
Górkach. WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie.      

                                   
                                Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                 tel./faks  55 279 35 64
                            e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                          www.fundacjamisericordia.pl

Pomoc w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem w Kwidzynie udzielana jest w budynku przy ul. 
Chopina 26, w pokoju 206 (drugie piętro).  W poniedzia-
łek, w godz. 8.00-15.00, we wtorek, w godz. 13.00-20.00, w 
środę i czwartek, w godz. 9.00-16.00, w piątek, w godz. 
8.00-15.00 oraz w sobotę, w godz. 9.00-13.00. Telefon  
690 489 654 czynny jest w godz. 8.00-15.00.

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Likwidacja barier w 
urzędach, placówkach 
edukacyjnych lub śro-
dowiskowych domach 
samopomocy,  to tylko 
niektóre z zadań, któ-
re w tym roku będą 
realizowane w ramach  
„Programu Wyrówny-
wania Różnic Między 
Regionami III”. W pro-
gramie realizowanym 
przez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych od 
lat uczestniczy samo-
rząd powiatu kwidzyń-
skiego, który powierzył 
realizację zadań w ra-
mach tego programu 
Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie.

Pieniądze na aktywizację 
zawodową i likwidację barier

- O pieniądze ubiegać się 
mogą instytucje oraz samo-
rządy. Ustalone zostały przez 
PFRON kierunki działań 
oraz warunki brzegowe obo-
wiązujące w tym roku. Do-
finansowanie będzie można 
uzyskać między innymi na 
likwidację barier w urzędach, 
placówkach edukacyjnych 
lub środowiskowych domach 

samopomocy, likwidację ba-
rier komunikacyjnych czyli 
zakup pojazdu do przewozu 
osób niepełnosprawnych. 
Poszczególne zadania reali-
zowane są w kilku obszarach 
- informuje Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

W ramach „Programu wy-
równywania różnic między 
regionami” została zainstalo-
wana nowa winda osobowa w 
istniejącym szybie windy bu-
dynku Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kwidzynie. Pozwala 

ona na samodzielną obsługę 
przez osoby niepełnospraw-
ne, w tym również osoby 
niewidzące i niesłyszące oraz  
poruszające się na wózku 
inwalidzkim. W ramach pro-
gramu pozyskano także środ-
ki na refundację kosztów  wy-
posażenia  stanowiska  pra-
cy osoby niepełnosprawnej. 
Dofinansowanie w obszarze 
dotyczącym likwidacji barier 
transportowych zaowocowało 
zakupem busów do przewozu 
osób niepełnosprawnych dla 
domów pomocy społecznej 
w Kwidzynie i Ryjewie oraz 

Domu Świętej Elżbiety w 
Kwidzynie, prowadzonym 
przez zgromadzenie sióstr 
św. Elżbiety.

Wnioski i wystąpienia sa-
morządu powiatowego, do-
tyczące projektów z obszaru 
B, C, D, F oraz G, można 
składać do 28 lutego, nato-
miast wnioski samorządów 
gminnych i powiatowych 
oraz organizacji pozarządo-
wych dotyczące obszaru E 
przyjmowane będą do końca 
października tego roku.

                                   (jk)

Obszar B - powiaty lub podmioty prowadzące placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy 
(likwidacja barier w urzędach placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy 
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania).
Obszar C - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych).
Obszar D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje 
pozarządowe, gminy lub powiaty (likwidacja barier transportowych).
Obszar E - gminy, powiaty, a także organizacje pozarządowe (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego
w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych).
Obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej).
Obszar G - powiaty (finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Dla kogo wsparcie?

Warunki wsparcia
Obszar B - do 150 tys. zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Obszar C - do 34 tys. zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
Obszar D - na likwidację barier transportowych do: 80 tys. zł dla samochodów osobowych (mikrobusy 
9 miejscowe), specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 70 tys. zł dla 
pozostałych samochodów osobowych (mikrobusy 9 miejscowe), 250 tys. zł dla autobusów.
Obszar E - do 9 tys. zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów 
projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
Obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu, jednak nie więcej niż 14 tys. zł na każde miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.
W przypadku obszaru G nie ustalono wskaźników kosztów ze względu na szczegółowe regulacje ustawowe. 

Do pracy na otwartym rynku przygotowuje osoby niepełnosprawne Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. Na zdjęciu: zajęcia w 
pracowni ogrodniczo-gospodarczej.
                                                                                                                                                                                                                                         Fot JK



                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 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
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

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 między innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



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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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 Rodzi-
nie, w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. 
Osoba oczekująca na umieszczenie w dps otrzymuje również informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu oraz zakresie 
świadczonych usług. Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.

                 Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                            82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                           tel./faks: (55) 277-42-36, 277-42-57 
               www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

              Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                 82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279-37-21; faks (55) 279-38-67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna prawnego, złożo-
nego 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


