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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               13.02.19 r.  Nr 240 ROK 15 

Ponad sto niepełnosprawnych osób bawiło się podczas zabawy karnawałowej zorganizowanej przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach. W zabawie, oprócz niepełnosprawnych uczestników WTZ w Kwidzynie, 
wzięli udział uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Dzierzgonia, Koniecwałdu i Ryjewa. Specjalnymi gośćmi byli 
uczniowie klasy III k z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie.                                        Czytaj na str. IV i V    Czytaj na str. IV i V           

Fot. Jacek KluczkowskiFot. Jacek Kluczkowski
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany podczas zajęć Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany podczas zajęć 
prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w 
Górkach. WTZ prowadzi Fundacja �Misericordia� w Kwidzynie.Górkach. WTZ prowadzi Fundacja �Misericordia� w Kwidzynie.            

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

PCPR szuka kandydatów na rodziców zastępczych

Szkolenie dla kandydatówSzkolenie dla kandydatów
Szkolenie dla kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej organizuje Powia-

towe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Szkolenie ma rozpocząć się w tym 
miesiącu. Pilnie poszukiwane są osoby, które wzięłyby w nim udział.

- Szkolenie obejmie 60 
godzin dydaktycznych, w 
tym 10 godzin to praktyki w 
rodzinie zastępczej zawodo-
wej lub placówce opiekuń-
czo-wychowawczej. Jest ono 
nieodpłatne. Zamierzamy 
rozpocząć w tym miesiącu. 
Przez cały rok apelujemy 
do rodzin, które chciałyby 
zaopiekować się dziećmi, 
aby zgłaszały się do nas, 

ale zawsze podkreślam, że 
decyzja o podjęciu się roli 
rodzica zastępczego musi 
zostać dobrze przemyśla-
na - mówi Renata Majda, 
kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Dodaje, że kandydaci mu-
szą spełnić szereg wymo-
gów. Roli rodzica zastępcze-
go nie mogą pełnić osoby, 

które zostały pozbawione 
władzy rodzicielskiej czy 
też władza rodzicielska 
została im ograniczona lub 
zawieszona. Poza tym mu-
szą być zdolne do sprawo-
wania właściwej opieki 
nad dzieckiem, co zostało 
potwierdzone zaświadcze-
niem lekarskim oraz opinią 
o posiadaniu predyspozycji 
i motywacji do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. 
Muszą to być osoby mieszka-
jące w Polsce i takie, które za-
pewnią odpowiednie warunki 
bytowe i mieszkaniowe umoż-
liwiające dziecku zaspokojenie 
jego indywidualnych potrzeb 
i nie były skazane prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

                                 (jk)

Kandydaci do pełnienia roli rodziny zastępczej niezawodowej zainteresowani 
udziałem w szkoleniu proszeni są o jak najszybszy kontakt z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie. 
       Tel. 55 279 99 15, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.  

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pracownicy PCPR odbiorą dokumentyPracownicy PCPR odbiorą dokumenty
Pracownicy Zespołu 

ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w 
Malborku nie będą już 
dyżurowali w Kwidzy-
nie. Nie oznacza to jed-
nak końca ułatwień dla 
osób niepełnospraw-
nych, gdyż pracowni-
cy PCPR będą w ich 
imieniu odbierali takie 
dokumenty, jak karta 
parkingowa czy legi-
tymacja osoby niepeł-
nosprawnej. 

Jerzy Godzik, starosta 
kwidzyński, wyjaśnia, że 
pracownicy zespołu, którzy 
przyjeżdżali do Kwidzyna, 
twierdzili, że dezorganizo-
wało to pracę całego zespołu, 
a podczas dyżurów przyj-
mowali jedynie wypełnione 
wnioski i wydawali doku-
menty.

- Komisje orzekające i tak 
zbierały się przez cały czas w 
Malborku, dlatego uzgodni-
liśmy, że dwie upoważnione 
osoby z PCPR będą odbie-
rały karty oraz legitymacje 

w Malborku i mieszkańcy 
będą mogli je odebrać w 
Kwidzynie - twierdzi Jerzy 
Godzik.

Wiesław Wosiak, wicesta-
rosta kwidzyński, dodaje, że 
podczas wizyty w siedzibie 
zespołu w Malborku ustalone 
zostały wszystkie szczegóły 
dotyczące wydawania kart 
parkingowych oraz legityma-
cji osoby niepełnosprawnej.

- Osoba niepełnosprawna 
może pobrać wniosek bez-
pośrednio w siedzibie PCPR 

lub ze strony internetowej. 
Kolejnym krokiem jest jego 
wypełninie. Następnie osoba 
taka staje przed komisją w 
Malborku. Osoby niepełno-
sprawne będą mogły upoważ-
nić pracownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie do 
odbioru dokumentów. Wy-
znaczone zostały dwie takie 
osoby w PCPR, które będą 
je odbierały. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu osoby niepełno-
sprawne nie będą musiały 
dwa razy jeździć do Malborka 

- mówi Wiesław Wosiak.
Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności orzeka 
głównie dla celów pozaren-
towych, takich jak korzy-
stanie z rehabilitacji leczni-
czej, ze świadczeń pomocy 
społecznej, zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze oraz 
uczestnictwa w warsztatach 
terapii zajęciowej, a także 
korzystania z ulg i upraw-
nień np. karty parkingowej.                                                                                        
                                      (jk)

Obecnie siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się 
w budynku przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie (budynek sąsiadujący 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej). Tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, po otrzymaniu upoważnienia, będą w imieniu osób niepełnosprawnych odbierali takie 
dokumenty, jak karta parkingowa czy legitymacja osoby niepełnosprawnej.                                                                                                         Fot. archiwum
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Stwardnienie rozsiane to nie koniec marzeń

Trzeba znaleźć w sobie radośćTrzeba znaleźć w sobie radość
Jeśli ktoś uważa, że SM oznacza koniec aktywności, radości i wieczny pesymizm, powinien jak najszybciej spotkać się 

z Anną Rykaczewską. Zada temu kłam i udowodni, że stwardnienie rozsiane to wprawdzie nic dobrego, ale nie oznacza 
rezygnacji z marzeń. Anna Rykaczewska to wyjąt- kowa, pełna radości i optymizmu osoba, która nigdy się nie 
poddaje. W sytuacjach, w których inni bezrad- nie rozkładali ręce i twierdzili, że nic nie da się zrobić, udo-
wadniała, że siła umysłu, waleczność i ogromna determinacja mogą przynieść zdumiewające efekty.

SM to wyjątkowo podstęp-
na choroba. Zaatakowała 
ją w wieku 19 lat. Wiele 
razy próbowała ją złamać 
i chociaż czasami ciało od-
mawiało posłuszeństwa, siła 
ducha bardzo szybko spy-
chała chorobę w ciemny kąt. 
Anna Rykaczewska wie, że 
gdzieś tam ciągle się czai i 
czasami daje znać o sobie, 
ale jest gotowa, aby stawiać 
jej czoło. Doskonale wie jak 
z nią walczyć. Wygrała już 
wiele bitew. Skąd znajduje 
w sobie tyle siły i energii?

-Byłam reanimowana. 
Nie mogłam się ruszać. 
Praktycznie byłam na sa-
mym dnie. Zrozumiałam 
wówczas jak dużo tracę i 
już wtedy wiedziałam, że 
się nie poddam i że muszę 
w sobie znaleźć siłę, która 
pozwoli mi pokonać choro-
bę. Dostałam od Boga dar, 
którym jest moja rodzina. 
Zawsze mnie wspierała i 
robi to nadal. Praktycznie 
mnie skreślono. Uznano, 
że nie można mi pomóc. 
Odmówiono mi nawet reha-
bilitacji. Trafiłam wówczas 
do pana prof. Jarosława 
Sławka w szpitalu na Zaspie 
w Gdańsku. Początkowo był 
sceptyczny, ale zobaczył, 
że walczę. Wziął mnie na 
swój oddział. Początkowo 
sytuacja nie była najlep-
sza. Mój stan się pogorszył. 
Przeleżałam trzy miesiące 
w śpiączce, ale powoli za-
częłam dochodzić do siebie. 
Profesor wrócił z jakiegoś 
sympozjum i powiedział 
mi o możliwościach jakie 
daje pompa baklofenowa. 
Przypomniano nam jednak 
wtedy, że żyjemy w Polsce, 
a koszty pompy i lekarstw 
są bardzo wysokie. Poko-
naliśmy jednak wszystkie 
przeszkody i udało się nam 
zebrać 32 tys. zł. Narodowy 
Fundusz Zdrowia zapłacił 
tylko za neurochirurga, 
który pokazał w jaki sposób 
podłącza sie pompę. Wszy-
scy tak się wówczas starali, 
aby mi pomóc, że nie pozo-
stawało mi nic innego jak 
walczyć i bardzo się starać, 
aby ich nie zawieść. Marzy-
łam, żeby móc się poruszać 
chociażby na wózku. Później 
przyszło kolejne wyzwanie: 

wstać z wózka. Krok po 
kroku pokonywałam ko-
lejne bariery. W Gdańsku 
spędziłam osiem miesięcy. 
Po czterech latach ciężkiej 
pracy, z osoby całkowicie 
sparaliżowanej, stałam 
się osobą bardzo aktywną. 
Mam zdjęcie na którym 
udowadniam, że pokona-
łam wszystkie przeciwno-
ści. Pan profesor zabrał 
mi je i pokazuje podczas 
sympozjów, opowiadając 
o tym w jaki sposób moż-
na osiągnąć coś co wyda-
je się niemożliwe - mówi 
Anna Rykaczewska.  

Dodaje, że najważniejsze 
jest to co dzieje się w głowie. 
Trzeba uwierzyć w siebie 
i swoje możliwości, nawet  
gdy wszystko wokół zdaje 
się niemal krzyczeć, że 
to niemożliwe.

- Oczywiście liczy 
się wsparcie ro-
dziny i osób, któ-
re uwierzyły we 
mnie i twierdzili, 
że jeszcze coś 
ze mnie będzie. 
Moja mama za-
wsze mi mówi: 
jak wyrzuca-
ją cię z jedne-
go szpitala, 
to znajdziesz 
lepszy. Gdy 
trafiłam na 
rehabilitację 
m u s i a ł a m 
przekonać 
wszystkich, 
ż e  w a r t o 
mi pomóc. 
N i c  n i e 
p r z y c h o -
dzi łatwo. 
Musiałam cięż-
ko praco- wać , 
aby sta- w ia ć 
k o l e j n e k r o k i . 
Niedawno miałam rzut. Był 
to dla mnie straszny cios. 
Wróciłam z rehabilitacji 
w Grudziądzu, potrafiłam 
chodzić już bez kuli. Miałam 
jednak rzut i moja ręka 
oraz dwie nogi odmówiły 
posłuszeństwa. Trafiłam 
do Gdańska. Początkowo 
byłam zaniepokojona, ale 
postanowiłam się uspokoić. 
Pierwsze trzy tygodnie spę-
dziłam na oddziale neuro-
logii, a później trafiłam na 

rehabilita-
cję .  Pra-
cowałam 
b a r d z o 
cięż-

k o . 
Wyszłam 
przy pomocy bal-
konika. Postanowiłam jed-
nak pracować dalej i dzisiaj 
znowu potrafię poruszać się 
bez kul - podkreśla Anna 
Rykaczewska.

Znalazła także sposób na 
brak całorocznej rehabili-
tacji. Z pomocą przyszły jej 
zupełnie obce osoby. 

- W sąsiedztwie mojego 
domu znajduje się siłownia. 
Przechodziłam obok niej 
dwa lata. Ciągle wahałam 
się czy wejść do środka. Nie 
miałam jednak możliwo-
ści rehabilitacji i w końcu 
zdecydowałam się wejść. 
Tam poznałam Justynę 
i Tomasza, wspaniałych 
ludzi. Powiedziałam, że 
jestem chora, ale chcę ćwi-
czyć. Tomasz sprawdził, 

które mięśnie są słabsze i 
zaczęliśmy je wzmacniać. 

Gdy po pewnym cza-
sie pojechałam 

do Gdańska, 
a mia łam 

wcześniej 
s t r a s z -
n i e 
p r z y -
k u r -
c z o -
n e 

s t o -
py, to 
p r o -
f e s o r 
stwier-

dził, że 
nie wi-

dział 
jeszcze 

takich stóp 
u chorej osoby. Powie-

dział mi, że to efekt mojej 
ciężkiej, całorocznej pracy. 
Sama chodzę po zakupy. 
Nie potrzebuję pomocy. 
Czasami mama twierdzi, że 
za dużo dźwigam i przypo-
mina mi, że nie powinnam 

przesadzać � mówi Anna 
Rykaczewska.

Młodym ludziom, których 
diagnoza o SM przytłoczyła i 
zabrała im radość życia, ra-
dzi, aby zaczęli walczyć, bo 
siła umysłu potrafi pokonać 
wszelkie przeciwności.

- Z tym można żyć, tyl-
ko trzeba chcieć. Trzeba 
odnaleźć w sobie siłę. Nie 
można się nad sobą uża-
lać i narzekać, gdyż taka 
droga prowadzi donikąd. 
Nie znoszę biadolenia i 
współczucia. Działa to na 
mnie jak płachta na byka. 
Wszyscy znajomi wiedzą, 
że nie lubię jak użalają się 
nade mną. Moja mama wy-
maga ode mnie tak jak od 
każdego domownika. Zdarza 
się, że mam gorszy dzień, bo 
kto ich nie ma, ale mama 

szybko stawia mnie do 
pionu. Trzeba mieć 
poukładane w głowie 
� podkreśla Anna Ry-
kaczewska.

Barierą w lecze-
niu są pieniądze, 
duże pieniądze.

- Jak wszczepio-
no mi pompę, oka-
zało się że koszt 
leków, to ok. 4,5 
tys. zł. Trafiłam 
w ó w c z a s  d o 
stacji Johanni-
tów do której 
przyjeżdżał dr 
Christoph von 
Sethe. Otrzy-

m a ł a m  o d 
niego pomoc 
w  s f i naso -
waniu leku i 
udziela mi 
wsparcia do 
dzisiejszego 
dnia. Wspar-

ła mnie też Fundacja Opie-

kuńcza International Paper 
Kwidzyn. W ten sposób 
udaje mi się pokonywać 
także przeszkody finansowe 
- podsumowuje Anna Ryka-
czewska. 

Nie czuje się jednak do-
brze w roli osoby, która 
musi zabiegać o wspar-
cie. Nawet na opublikowa-
nie konta, które umożliwi 
wpłacanie pieniędzy na jej 
leczenie trzeba było ją na-
mawiać. Wie jednak, że bez 
wparcia finansowego trudno 
sobie poradzić z zakupem 
niezbędnych leków, które 
umożliwiają nie tylko samo-
dzielne życie, ale uśmierzają 
ból towarzyszący dolegli-
wościom związanych z SM. 
Anna Rykaczewska uważa, 
że zawsze jest wyjście z sy-
tuacji i nie wolno się nigdy 
podawać. 

-Trzeba znaleźć w sobie 
radość, cieszyć się chwilą. 
To głowa decyduje o wielu 
sprawach i warto o tym 
pamiętać � radzi Anna Ry-
kaczewska. 

Dodaje, że cieszy się, że 
oprócz bardzo wspierającej 
ją rodziny, na swojej drodze 
spotkała osoby, które uwie-
rzyły, że ciężką pracą po-
kona przeciwności. To prof. 
Jarosław Sławek, dr Piotr 
Kasprzak z grudziądzkiego 
szpitala, dr Katarzyna Kor-
czak z Kwidzyna, trenerzy 
Justyna i Tomasz oraz inne 
osoby i przyjaciele.

Przed Anną Rykaczewską 
kolejne wyzwania i walka, 
nie o wpływy, władzę czy 
pieniądze, ale zwyczajne, 
samodzielne życie, którego 
nie docenia tak wiele osób, 
będących w pełni sił lub po 
prostu je trwoni. 

                                  (jk)

Każdy kto chciałby pomóc Annie Rykaczewskiej 
może to zrobić wpłacając pieniądze na subkon-
to Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 

                Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
                              Santander Bank Polska SA
                       65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
                    z dopiskiem: dla Anny Rykaczewskiej
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Zabawa karnawałowa w KPPT

Ponad sto niepełnosprawnych osób bawiło się podczas zabawy karnawałowej. Zabawa odbyła się w siedzibie 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach. Organizatorem zabawy był Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach.

Bawili się niepełnosprawni uczestnicy warsztatówBawili się niepełnosprawni uczestnicy warsztatów

Imprezę poprowadzili 
Wanda Masalska-Szyma-
n e k , p s y -
cho l og 
W a r -
sztatu 
T e r a -
pii Zajęciowej w 
Kwidzynie oraz 
Radosław Stefano-
wicz, uczestnik war-
sztatu. Wszystkich 
powitał Bogdan Mu-
chowski, kierownik 
WTZ w Kwidzynie. 
Obecni byli także 
Marcin Duda, pre-
zes Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicz-
nego oraz Leszek Czubała 
z zarządu KPPT, którzy po 
raz kolejny użyczyli oso-
bom niepełnopsrawnym 
pomieszczenia do orga-
nizacji imprezy.

W  z a b a w i e , 
oprócz niepe ł-
n o s p r a w n y c h 
u c z e s t n i k ó w 
k w i d z yń s k i e -
go WTZ, wzięli 
udział uczest-
nicy warszta-
tów terapii 
zajęciowych z 
Dzierzgonia, Ko-

niecwałdu i 
Ryjewa. 
Specjal-

nymi goś-
ć m i 

byli 
ucz-

n iowie 
klasy III k z 

Zespołu Szkól Po-
nadgimnazjalnych nr 2 
z nauczycielką zawodu 
Ewą Ziółkowską. Orga-
nizacja balu karnawa-
łowego to już niemal 
tradycja WTZ. Podczas 
balu nie zabrakło naj-
różniejszych konkursów. 
Powołano także jury, 

które oceniało najlep-
sze i najbardziej po-

mysłowe stroje. 
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                            ul. Hallera 5ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm               e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl                        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 KatolickichStowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn                                                         82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59                                               ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

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

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

Dom Pomocy Społecznej w RyjewieDom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w KwidzynieDom 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, Malbork,  ul. Armii Krajowej 70ul. Armii Krajowej 70
                                                                                                      55 247 26 96 i 55 272 80 8055 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
IInteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. nteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w KwidzyniePoradnia 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 obywatelskieSenioralne poradnictwo obywatelskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20Miejsko-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 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 Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82Gminny 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 26Miejski 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 47Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznejOśrodki pomocy społecznej

                                            ul. Grudziądzka 8ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach                                            Filia w Prabutach
                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Dyżury interwencyjne: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:Konsultacje psychologiczne: wtorki w godz. 14.00-18.00, piątki, w godz. 10.00-12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa:Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa: czwartki, w godz. 15.00-17.00, piątki, 
w godz. 12.00-14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne:Porady prawne: poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim umówieniu się).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych 
i społecznych i społecznych (po uprzednim umówieniu).

   ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
               82-500 Kwidzyn               82-500 Kwidzyn
                 tel. 512 909 991                 tel. 512 909 991
     e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com     e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w KwidzynieOśrodek 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 KwidzynieZespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

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

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

www.fundacjamisericordia.pl 13.02.19 VI

Tel. 55 646 18 00 lub 783 292 055Tel. 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 NiepełnosprawnościPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, 
                             82-420 Ryjewo                             82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57            tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
                 www.sps.ryjewo.fm.interia.pl                 www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja �Misericordia� Fundacja �Misericordia� 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 KwidzynWarsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                             tel./fax: 55 279 3564                             tel./fax: 55 279 3564
                                        www.fundacjamisericordia.plwww.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 KwidzynieStacja 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 18aul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub AbstynentaStowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)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-Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 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”Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w KwidzyniePrzychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowejWarsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub AbstynentaStowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od UzależnieńPunkt 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 95Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6 ul. Ogrodowa 6          
          Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org         www.soswkwidzyn.edupage.org
         e-mail: zss@powiatkwidzynski.pl         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:Domy dla Dzieci:
                                                    Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w KwidzynieDom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                        Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie                        Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                            tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja)                             tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawczePlacówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w KwidzynieZespół 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 KwidzynieSamodzielny 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 PorozumiewaniaStowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie �w. 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 ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. WojciechaHospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjneOśrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w GdańskuOśrodek Adopcyjny w Gdańsku  
ul. Hallera 14, ul. Hallera 14, 

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

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75tel. 58 511 03 75
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            82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 1882-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
      ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26      ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

e-mail: iwetka1974@wp.pl,e-mail: iwetka1974@wp.pl,  tel. 603 969 555tel. 603 969 555..
            ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn            ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl                                www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                                 www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                   stowarzyszeniesnoa@gmail.com                   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 RYJEWIEDOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIEDOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE
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