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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               27.02.19 r.  Nr 241 ROK 15 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie podziału środków finan-
sowych w 2019 roku na realizację zadań przez samorządy wojewódzkie oraz powiatowe. Wśród przyznanych na ten rok 
funduszy są także pieniądze na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.  Na zdjęciu: zajęcia prowadzone w pracow-
ni terapii życia codziennego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.                 Czytaj na str. IV    Czytaj na str. IV           

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
                          www.fundacjamisericordia.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.

Upoważnij kierownika PCPR

Przywieziono pierwsze karty i legitymacjePrzywieziono pierwsze karty i legitymacje
Pierwsze karty parkin-

gowe oraz legitymacje 
osoby niepełnosprawnej 
zostały przywiezione 
przez kierownika Po-
wiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie do Kwi-
dzyna. W tym roku nie 
ma już dyżurów, które 
pełnili w Kwidzynie 
pracownicy Powiato-
wego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnospraw-
ności w Malborku.

Wnioski o wydanie karty 
parkingowej oraz wnioski o 
wydanie legitymacji doku-
mentującej niepełnospraw-
ność lub stopień niepełno-
sprawności osoby niepeł-
nosprawne muszą składać 
osobiście w Powiatowym 
Zespole ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Malborku. 
Do odbioru karty i legitymacji 
można upoważnić kierownika 
PCPR.

- Właśnie przywiozłam 

pierwsze karty i legityma-
cje. Starosta kwidzyński 
wyznaczył mnie do odbioru 
dokumentów. Osoby niepeł-
nosprawne, które nie chcą 
jechać po ich odbiór, mogą 

mnie do tego upoważnić. 
Dokumenty będzie można 
wtedy odebrać w naszej sie-
dzibie przy ulicy Hallera 5, w 
sekretariacie - mówi Renata 
Majda, kierownik Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności orzeka 
głównie dla celów pozarento-

wych, takich jak korzystanie 
z rehabilitacji leczniczej, ze 
świadczeń pomocy społecznej, 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomoc-
nicze, uczestnictwa w war-
sztatach terapii zajęciowej, 
korzystania z ulg i uprawnień 
np. karty parkingowej.

                                    (jk)

Wnioski o wydanie karty parkingowej oraz wnioski o wydanie legitymacji dokumentują-
cej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne składają 
osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Armii Kra-
jowej 70 w Malborku. Wniosek można wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami.

Placówki wsparcia dziennego w KwidzyniePlacówki wsparcia dziennego w Kwidzynie
Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ra-
mach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zapew-
niają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, 
organizują czas wolny, rozwijają zainteresowania, 
w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. 
Placówki wsparcia dziennego są także organiza-
torem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się 
w nich również zajęcia socjoterapeutyczne. W 
placówkach zapewniane jest też wsparcie wycho-
wawcze, oparte na stałej współpracy z rodziną oraz 
instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka.

                               Adresy placówek:
            ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
            ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
             (dzieci dowożone są busem).
            ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
             (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)  
                         
          Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
               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

Kartę parkingową mogą uzyskać wyłącznie osoby o 
znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielne-
go poruszania się. W przypadku umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności karta przysługuje jedynie osobie 
z określoną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną 
symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośle-
dzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 
przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o 
stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi 
symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy 
to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia 
sprawności organizmu. Poza tym karta przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, któ-
ra ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego po-
ruszania się, placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją 
lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 
Karta parkingowa jest wydawana na okres ważności 
wydanego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 
lat, a placówce na okres 3 lat. Wprowadzone cztery lata 
temu przepisy wprowadziły obowiązek zabezpieczenia 
miejsc parkingowych we wszystkich strefach parkowania. 
Określają one powierzchnię takich miejsc, w zależności 
od wielkości strefy. Zgodnie z przepisami nie może być 
pobierana opłata za sam dojazd do miejsca publicznego. 
Za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową 
można zostać ukaranym grzywną nawet do 2 tys. zł.

Wnioski o wydanie karty parkingowej oraz wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osoby niepełno-
sprawne muszą składać osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. Do odbioru karty i legitymacji można upoważnić 
kierownika PCPR.                                                                                                                                                                                                 Fot. archiwum
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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 pielęgniar-
ską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i 
duszpasterską oraz szeroka ofertę kultu-
ralno-oświatową. Dom przeznaczony jest 
dla 115 przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposa-
żone 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 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 funkcjo-
nuje od 1966 roku. Na terenie placówki znajdują 
się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje się 
pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienka-
mi, 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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Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie podziału środków finansowych w 2019 roku na realizację zadań przez samorządy wojewódzkie oraz powiatowe. Pieniądze przyznawane są między innymi na funkcjonowanie warsztatów terapii 
zajęciowej. Na zdjęciu: zajęcia w pracowni wikliniarskiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.                                                                                                                                                                                                                                                   Fot. archiwum

PFRON podzielił środki dla osób niepełnosprawnych

Pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową Pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową 
Zarząd Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnospraw-
nych podjął uchwałę w 
sprawie podziału środ-
ków finansowych w 
2019 roku na realizację 
zadań przez samorządy 
wojewódzkie oraz po-
wiatowe. Podczas kon-
ferencji, która odbyła 
się w siedzibie PFRON, 
poinformowano, że w 
tym roku fundusz prze-
każe 100 mln zł więcej 
dla samorządów na 
wsparcie osób z nie-
pełnosprawnościami, 
a cały budżet PFRON, 
w porównaniu do 2018 
roku, zwiększy się o pół 
miliarda złotych.

O tegorocznych działa-
niach funduszu poinformo-
wali Krzysztof Michałkie-
wicz, Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Osób Niepełnospraw-
nych oraz Marlena Maląg, 
prezes PFRON. Do powiatu 
kwidzyńskiego trafi kwota 
w wysokości ponad 2,3 mln 
zł, w tym 1,58 mln zł to środ-
ki na funkcjonowanie war-
sztatów terapii zajęciowej w 
Ryjewie i Kwidzynie.

- Otrzymaliśmy już infor-
mację na temat środków, 
które mamy otrzymać. Pro-
jekt podziału pieniędzy na 
realizację poszczególnych 
zadań związanych z rehabi-
litacją społeczną i zawodową 
powinien trafić pod obrady 
rady powiatu podczas sesji 
w marcu. Pojawiły się także 

zmiany dotyczące realizacji 
programów �Aktywny sa-
morząd� oraz �Wyrównywa-
nia różnic między regiona-
mi� - mówi Renata Majda, 
kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie. 

Podczas konferencji zor-
ganizowanej przez PFRON 
omówiono nowe formy po-
mocy, które obejmą osoby 
niepełnosprawne w tym 
roku. Nowością są środki 

przyznane w ramach pro-
gramu �Aktywny samorząd� 
na pomoc w zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym. Po raz pierw-
szy także udzielona zostanie 
pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy także dla osób z dys-
funkcją słuchu. Zwiększono 
także kwotę dofinansowania 
z 1600 do 2100 zł na prawo 
jazdy kat. B. Wprowadzo-
no też możliwość dofinan-
sowania na prawo jazdy 

innych kategorii. Zdaniem 
zarządu PFRON, powinno 
to wpłynąć pozytywnie na 
aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych.

Wzrosła też ilość środ-
ków na realizację zadań 
w ramach programu wy-
równywania różnic między 
regionami z ponad 40 do 
57 mln zł. Zarząd PFRON 
zwrócił uwagę, że szcze-
gólnie ważne jest dofinan-
sowanie likwidacji barier 

transportowych. PFRON 
zamierza dofinansować za-
kupy busów w kwocie do 

80 tys. zł oraz autobusów w 
kwocie do 250  tys. zł.

                                 (op)
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Drugi rok projektu społecznego

Rodzina to podstawaRodzina to podstawa
�Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia ro-

dziny w powiecie kwidzyńskim� - to projekt, w którym uczestni-
czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Projekt 
uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem PCPR 
jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej. Reali-
zacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia ubiegłego roku, a jego 
zakończenie przewidywane jest na koniec marca 2020 r.

- Grupą docelową projektu 
są rodziny zastępcze, w tym 
dzieci i młodzież przebywa-
jąca w pieczy zastępczej. 
Do udziału w projekcie za-
proszono 20 rodziców za-
stępczych oraz 20 dzieci 
wymagających wsparcia 
psychologicznego, reeduka-
cyjnego lub wsparcia spe-
cjalistów. Z uwagi na duże 
zainteresowanie wsparciem 
udzielanym uczestnikom 
projektu, trwa dodatkowa 
rekrutacja. Zwiększona zo-
stanie grupa docelowa dzieci 
i młodzieży.

Projekt zapewnia kom-

pleksowe wsparcie rodziny w  
jej funkcjonowaniu i właści-
wym wypełnianiu roli opar-
cia dla dziecka, począwszy 
od indywidualnej diagnozy 
potrzeb rodziny zastępczej, 
opracowanie Indywidual-
nych Planów Rozwoju, pomoc 
reedukacyjną i rehabilitacyj-
ną, terapie specjalistyczne, 
w tym między innymi logo-
pedyczną, psychiatryczną i 
neurologiczną, konsultacje z 
dietetykiem i z radcą praw-
nym oraz uczestnictwo w 
grupach wsparcia dla rodzin. 
Wszyscy uczestnicy objęci są 
stałym wsparciem opiekuna 

rodziny oraz mentora - infor-
muje Anna Świątkowska ze 
Starostwa Powiatowego w 
Kwidzynie, która koordynuje 
działania związane z realiza-
cją programu.

Hufiec ZHP w Kwidzynie 
realizuje projekt w gminach 
Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i 
Sadlinki, prowadząc placów-
kę wsparcia dziennego dla 
dzieci młodzieży.
Łączna wartość projektu 

to ponad 2,3 mln zł, a w tym 
dofinansowanie przekracza 
2,2 mln zł.

                                  (op)

Projekt dla dzieci niepełnosprawnych

Krok w przyszłośćKrok w przyszłość
Utworzenie czterech nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

oraz organizacja zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii dla dzieci niepełnosprawnych, to 
zadania  realizowane od września ubiegłego roku w ramach projektu 
�Krok w przyszłość-wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu 
powiatu kwidzyńskiego�. Jego beneficjentami są samorząd powiatu 
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wsparciem objęci są 
także nauczyciele ośrodka. Pieniądze na realizację projektu pochodzą 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

- Oprócz utworzenia czte-
rech nowych miejsc wychowa-
nia przedszkolnego, projekt 
zakłada udział jedenaściorga 
dzieci niepełnosprawnych 
w zajęciach matematycz-
no-przyrodniczych z wyko-
rzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych opartych 
o metodę eksperymentu. 
Zaplanowano również zaję-
cia indywidualne i grupo-
we wyrównujące stwierdzo-
ne deficyty, w tym zajęcia 
kompensacyjno- korekcyjne, 
logopedyczne, fizjoterapeu-
tyczne, zajęcia hipoterapii i z 
integracji sensorycznej. Sala, 
w której prowadzone będą 
zajęcia z podstawy progra-
mowej, zostanie wyposażona 
w meble oraz pomoce dydak-
tyczne. Kupiony i zamonto-
wany zostanie plac zabaw 
dla wychowanków, który 
wspomagać będzie rozwój 
poznawczy dzieci oraz uroz-
maici zajęcia ruchowe. Dla 
8 nauczycieli przewidziano 
wsparcie w postaci szkoleń 
i kursów niezbędnych do 
prowadzenia zajęć z dziećmi 

niepełnosprawnymi. Celem 
szkoleń jest także podniesie-
nie kwalifikacji i kompeten-
cji nauczycieli wychowania 
przedszkolnego - informuje 
Elżbieta Polakiewicz, dy-
rektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowaczego w 
Barcicach.

W ramach projektu �Krok 
w przyszłość-wsparcie dzieci 

z niepełnosprawnościami z 
terenu powiatu kwidzyńskie-
go� czterem nauczycielom 
placówki zostaną sfinanso-
wane studia podyplomowe.
Łączna wartość projektu 

wynosi ponad 1,16 mln zł, 
w tym ponad 989 tys. zł to 
środki unijne. Projekt będzie 
realizowany do 30 kwietnia 
2020 roku.                     (op)

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barci-
cach oferuje wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka: oferta przeznaczona jest dla dzieci w 
wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia 
prowadzone są indywidualnie w zależności od 
możliwości psychofizycznych i potrzeb dzie-
cka. Placówka zapewnia wykwalifikowanych 
specjalistów, w tym logopedę, oligofrenopeda-
goga, fizjoterapeutę i psychologa. W ośrodku 
można uzyskać porady oraz konsultacje doty-
czące pracy z dzieckiem. SOSW prowadzi też 
edukację przedszkolną dla dzieci w wieku od 
3 do 8 lat. W ośrodku funkcjonuje szkoła pod-
stawowa oferująca naukę dzieciom z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w tym z autyzmem.

SOSW w Barcicach od wielu lat oferuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realziaując wiele różnych programów.       Fot. archiwum SOSW w Barcicach



                            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 27.02.19 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

www.fundacjamisericordia.pl 27.02.19 VII

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

Anna Rykaczewska choruje na stwardnienie roz-
siane. Jej samodzielne życie zależy nie tylko od 
całorocznej rehabilitacji, ale także od kosztownych 
leków. Każdy kto chciałby pomóc Annie Rykaczew-
skiej może to zrobić wpłacając pieniądze na sub-
konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 

Pomoc dla Anny RykaczewskiejPomoc dla Anny Rykaczewskiej

Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Rozpoczną zmagania w kwietniuRozpoczną zmagania w kwietniu
Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych roz-

pocznie tegoroczny sezon w kwietniu. Podczas spotkania, które 
odbyło się w Ryjewie, organizatorzy ligi omówili szczegóły tego-
rocznych rozgrywek. W spotkaniu wziął udział między innymi 
Marian Behnke, opiekun niepełnosprawnych tenisistów z War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.

- Pierwszy turniej odbędzie 
się 1 kwietnia w Sopocie. 
Utrzymane zostały trzy gru-
py: A,B,C, w których startują 
tenisiści, w zależności od 
poziomu sprawności. Dru-
żyna, podobnie jak w ubie-
głorocznym sezonie, będzie 
składała się z dwóch niepeł-
nosprawnych tenisistów oraz 
opiekuna - twierdzi Marian 
Behnke.

Pomysł narodził się w 
Domu Pomocy Społecznej 
w Rudnie. Na początku w 
zawodach uczestniczyły tyl-
ko trzy placówki. Z roku na 
rok turniej zaczął gromadzić 
coraz większą liczbę uczestni-
ków. Obecnie w lidze startuje 
ponad 100 niepełnospraw-
nych zawodników z całego 
województwa pomorskie-
go. Organizatorem ligi jest 
Stowarzyszenie Na Drodze 
Ekspresji. 

Najlepszym tenisistą ubie-
głorocznych rozgrywek li-
gowych był Roman Leszek, 
reprezentujący Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Ry-
jewie. Na drugim miejscu 
wśród niepełnosprawnych 
zawodników sezon zakończył  
Zdzisław Schutzman z Domu 
Pomocy Społecznej w Strze-
bielinku, natomiast Klaudia 
Klonowska z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Kwidzynie, 
z siedzibą w Górkach, zajęła 

trzecie miejsce. Drużyna z 
Domu Pomocy Społecznej w 
Rudnie zakończyła rozgrywki 
na pierwszym miejscu grupy 
A. Drugie miejsce w sezonie 
wywalczyła reprezentacja 

Warsztatu Terapii zajęciowej 
w Kwidzynie, z siedzibą w 
Górkach, a trzecie drużyna 
z Domu Pomocy Społecznej 
w Ryjewie. 

                                   (jk)

Najlepszym tenisistą ubiegłorocznych rozgrywek ligowych był Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie.        
                                                                                                                                                                                                                              Fot. archiwum

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
prowadzone jest w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Kwidzynie oraz w siedzibie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Prabutach. Z nieodpłatnej pomocy będzie 
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 zaświadczeń urzędowych, ani innych doku-
mentów. Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na poinformowaniu 
osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związ-
ku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowo-administracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawnaNieodpłatna pomoc prawna

Siedziba 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
Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Prabutach przy ulicy Łąkowej 24, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 12.00-16.00

Gdzie po nieodpłatną pomoc prawną?Gdzie po nieodpłatną pomoc prawną?
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