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- Niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba. Należy ją traktować jako cechę osobowości. Jako sprawni ludzie powinniśmy się 
otworzyć na świat takich osób – uważa Wanda Masalska-Szymanek, psycholog pracująca z osobami niepełnosprawnymi i mama doro-
słego syna z Zespołem Downa. 21 marca obchodzony był Światowy Dzień Zespołu Downa, podczas którego przypominano, że wśród 
nas są osoby tak samo czujące i dążące do samodzielności jak my i nikt nie ma prawa spychać ich na margines życia.   Czytaj na str. II   Czytaj na str. II          

Fot. Jacek KluczkowskiFot. Jacek Kluczkowski
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Światowy Dzień Zespołu Downa

Niepełnosprawność intelektualna to nie chorobaNiepełnosprawność intelektualna to nie choroba
Niepełnospraw-

ność intelektualna 
to nie jest choroba. 
Należy ją traktować 
jako cechę osobo-
wości. Jako spraw-
ni ludzie powinni-
śmy się otworzyć na 
świat takich osób 
- uważa Wanda Ma-
salska-Szymanek, 
psycholog pracują-
ca z osobami nie-
pełnosprawnymi 
i mama dorosłego 
syna z Zespołem 
Downa.

21 marca obcho-
dzony był Świato-
wy Dzień Zespołu 
Downa, podczas 
którego przypomi-
nano, że wśród nas 
są osoby tak samo 
czujące i dążące do 
samodzielności jak 
my i nikt nie ma 
prawa spychać ich 
na margines życia.

- Osoby z Zespołem Downa 
od dawna są postrzegane 
jako grupa reprezentująca 
ludzi o obniżonej sprawności 
intelektualnej. Wyglądają 
one w charakterystyczny spo-
sób, zmieniony ze względu 
na dodatkowy chromosom. 
Wizerunek osób z Zespołem 
Downa jest nadmiernie wy-
korzystywany, gdyż często 
pokazuje się takie osoby jako 
potrzebujące całkowitej opie-
ki. Ten nieprawdziwy obraz 
powoli się zmienia. Osoby 
takie stają się bohaterami fil-
mów i seriali, w których moż-
na zobaczyć jak potrafią się 
komunikować i nawiązywać 
relacje z drugim człowiekiem. 
Ludzie z Zespołem Downa, to 
tylko wycinek z całej grupy 
ludzi z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną. To osoby, 
które reprezentują ogromne 
wartości, potrafią nam, w 
pełni sprawnym ludziom, 
pokazać inny, bogatszy świat 
- uważa Wanda Masalska-
Szymanek.

Podkreśla, że sytuacja ro-
dziców, którym rodzi się dzie-
cko z Zespołem Downa, jest 
szczególna, gdyż od pierw-
szych chwil wiedzą, że rozwój 

dziecka jest zaburzony. 
- Wiele innych niepełno-

sprawności pokazuje się wraz 
z upływem czasu. W tym 
przypadku lekarz położnik od 
razu zdiagnozuje, że dziecko 
urodziło się z Zespołem Dow-
na. Mam kontakt z wieloma 
takimi rodzicami i prawie 
każdy przyznaje, że przeżył 
szok, gdy dowiedział się, 
że jego dziecko ma wadę 
rozwojową i że jego rozwój 
będzie przebiegał inaczej. 
Nie wszyscy od razu wiedzą 
na czym polega Zespół Dow-
na. Mają dużo obaw, lęków 
i postrzegają wszystko jako 
bardzo poważne zaburzenie 
rozwojowe. Z czasem odkry-
wają, że wszystko wygląda o 
wiele lepiej niż się spodziewa-
li. Starsi rodzice opowiadali 
mi, że początek był dla nich 
bardzo trudny i bolesny. 
Otrzymywali mało pomocy. 
Świadomość młodych rodzi-
ców oraz służby zdrowia, do-
tycząca Zespołu Downa, jest 
obecnie dużo większa. Oczy-
wiście dla każdego rodzica 
początkowo jest to szok, gdyż 
czekają na wybitne, cudowne 
i niepowtarzalne dziecko, a 
tymczasem wiadomo, że jego 
rozwój będzie przebiegał ina-
czej niż oczekiwali. W miarę 
rozwoju dziecka zauważają 
jednak, że wprawdzie różni 
się ono od innych, ale jest wy-
bitne w pokonywaniu barier 
i życiowych przeciwności, a 

także obdarowywaniu miłoś-
cią - mówi Wanda Masalska-
Szymanek.

Dodaje, że narodziny dzie-
cka z Zespołem Downa, to 
czas, w którym młodzi ro-
dzice powinni uzyskać jak 
największą pomoc.

- Każdy młody rodzic bar-
dzo przeżywa fakt niepeł-
nosprawności u własnego 
dziecka. Niestety brakuje 
wczesnej pomocy psycholo-
gicznej dla rodziców. Staje się 
ona bardziej dostępna dzięki 
działalności różnego rodza-
ju stowarzyszeń rodziców. 
Najbliżej Kwidzyna bardzo 
prężnie działa Stowarzy-
szenie Przyjaciół Downa w 
Grudziądzu. Jednym z celów 
tej organizacji była zmiana 
świadomości pracowników 
służby zdrowia, dotycząca po-
magania młodym rodzicom, 
którym urodziło się dziecko z 
Zespołem Downa. Zorganizo-
wany został system wsparcia 
innych rodziców działają-
cych w organizacji. Istnieje 
więcej możliwości wczesnej 
rehabilitacji i wczesnego 
wspomagania dziecka. Po-
moc można znaleźć w pla-
cówkach edukacyjnych. W 
Kwidzynie bardzo wcześnie 
powołaliśmy Przedszkole 
Integracyjne do którego jako 
pierwsze uczęszczały dzieci 
z Zespołem Downa. Jednym 
z pierwszych absolwentów 
tego przedszkola był mój 

syn Paweł. Wcześnie zaczęła 
funkcjonować także szkoła 
integracyjna. Często osoby 
te, już jako dorośli, są dzisiaj 
uczestnikami Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Możemy 
zobaczyć, że są samodzielne, 
potrafią zadbać o własne 
potrzeby, a także zadbać o in-
nych. Bardzo mnie też cieszy, 
że zmieniło się postrzeganie 
takich osób w środowisku. Z 
moim synem witają się jego 
dawni koledzy ze szkoły, są-
siedzi, a także ludzie, którzy 
mieszkają niedaleko. Wszyst-
kie te osoby uważają, że jest 
on pełnoprawnym członkiem 
społeczności - twierdzi Wan-
da Masalska-Szymanek.

Większość osób z Zespołem 
Downa doskonale sobie radzi 
w życiu.

- Potrafią zrobić zaku-
py, zadbać o organizację 
życia w domu, potrafią sa-
modzielnie przemieszczać 
się po mieście, korzystać z 
życia kulturalnego, uprawiać 
sport. Nie mamy prawa, 
aby wartościować ludzi lub 
odbierać im jakiekolwiek 
prawa. W różnorodności jest 
siła naszego społeczeństwa. 
Takie osoby potrafią być w 
dorosłym życiu samodzielne. 
W krajach zachodnich, w 
których przestrzeganie praw 
osób niepełnosprawnych jest 
czymś oczywistym i jest tak-
że miarą wartości i poziomu 
funkcjonowania społeczeń-

stwa, wykorzystywane są 
szczególne cechy osób z Ze-
społem Downa. Osoby takie 
sprawdzają się jako opieku-
nowie ludzi, którzy z różnych 
powodów nie mogą być sa-
modzielni lub osób chorych. 
Pracują w kawiarniach, a 

także w  miejscach, w których 
potrzebna jest dokładność i 
systematyczność. Wiele osób, 
które wchodzą w świat osób 
niepełnosprawnych mówi o 
tym, że wiele od nich dostają. 
To przypływ dobrej energii i 
przewartościowanie rzeczy, 
które wydają się decydować 
o sukcesie. Osoby z Zespo-
łem Downa pokazują jak 
niewiele potrzeba, aby być 

szczęśliwym i w jaki sposób 
należy postrzegać otaczający 
nas świat. Mają one swego 
rodzaju radar emocjonalny. 
Ten dodatkowy chromosom, 
to ich szczególna cecha, która 
pozwala wyczuć i wczuć się 
jednocześnie w sytuację oso-
by, której jest źle. Przebywa-
nie z takimi osobami potrafi 
zmienić  postrzeganie świata 
i przywrócić dobry nastrój 
oraz optymizm - mówi Wan-
da Masalska-Szymanek.

Osobiście brakuje je j 
miejsc, w których osoby do-
rosłe z Zespołem Downa mo-
głyby spędzać wolny czas. 

- Żaden młody człowiek 
nie chodzi z mamą, aby 
uczestniczyć w różnych wy-
darzeniach. Chciałabym, 
aby młodzi ludzie otwierali 
się na takie osoby, orga-
nizując różne wydarzenia 
czy imprezy kulturalne. My 
rodzice starzejemy się, wy-
czerpuje się nasza energia. 
Jest potrzeba, aby inne śro-
dowiska pamiętały o osobach 
z niepełnosprawnością in-
telektualną, w tym także o 
osobach z Zespołem Downa, 
zapraszając je do udziału w 
różnych spotkaniach czy za-
jęciach. Widziałam w innych 
krajach, że podczas organi-
zacji różnych imprez osobom 
niepełnosprawnym, w tym 
także intelektualnie, w zaję-
ciu miejsca czy opuszczeniu 

sali lub stadionu, pomagają 
specjalni asystenci. Warto o 
takim rozwiązaniu pomyśleć 
także u nas - uważa Wanda 
Masalska-Szymanek. 

Podkreśla, że osoby z Ze-
społem Downa potrafią być 
zdolne, twórcze i bardzo 
różne, tak samo jak każdy 
człowiek i warto o tym pa-
miętać.

                                   (jk)

- Niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba. Należy ją traktować jako cechę osobowości. Jako 
sprawni ludzie powinniśmy się otworzyć na świat takich osób - uważa Wanda Masalska-Szymanek, 
psycholog pracująca z osobami niepełnosprawnymi i mama dorosłego syna z Zespołem Downa.

�Osoby z Zespołem Downa potrafią być zdolne i twórcze. Sprawdzają się jako opiekunowie ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą być samodzielni lub osób chorych. Pracują w kawiarniach, a także w  miejscach, 
w których potrzebna jest dokładność i systematyczność. Wiele osób, które wchodzą w świat osób niepełnosprawnych mówi o tym, że wiele od nich dostają. To przypływ dobrej energii i przewartościowanie rzeczy, 
które wydają się decydować o sukcesie�.                                                                                                                                                                                                                                                              Fot. JK 
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Niepowtarzalna okazja kupienia wyjątkowych i ręcznie wykonanych ozdób świątecznych

Niepowtarzalna 
okazja kupienia wy-
jątkowych, ręcznie 
wykonanych i tanich 
ozdób świątecznych 
pojawi się 5 i 6 kwiet-
nia w Centrum Han-
dlowym �Liwa� w 
Kwidzynie. Wszystko 
za sprawą przedświą-
tecznych 
kierma-
s z ó w 
w i e l -
kanoc-
n y c h 
o r g a -
n i z o -
wanych 
przez kwi-
dzyński War-
sztat Terapii Zaję-
ciowej, z siedzibą 
w Górkach. 

Wszystk ie 
wyroby zosta-
ły wykonane 
podczas za-
jęć prowa-
dzonych dla 
n i epe łno -
sprawnych 
mieszkań-
c ó w  p o -
wiatu kwi-
dzyńskiego. 
Współorganiza-
torzy kiermaszów to 
Centrum Handlowe �Liwa� 
oraz Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka.

- Kolejny rok współpracu-
jemy z Centrum Handlowym 
�Liwa�, które nieodpłatnie 
otwiera dla nas drzwi. Każdy 
kto kupuje ozdoby wykonane 
w naszym warsztacie wspiera 
rehabilitację osób niepełno-
sprawnych. Kiermasz to dla 
nas także znakomita okazja 
do promocji naszego warszta-
tu i możliwość przedstawie-
nia mieszkańcom miasta i 
powiatu naszej oferty - pod-
kreśla Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, z 
siedzibą w Górkach. 

Stoiska ze świątecznymi 
ozdobami będą dostępne w 
Centrum Handlowym �Liwa� 
w Kwidzynie 5 kwietnia 
(piątek), w godz. 13.00-
17.00 oraz 6 kwietnia (so-
bota), w godz. 10.00-14.00.

Warsztat  Tera-
pii Zajęciowej w 
Kwidzynie działa 
już 26 lat. Od 2004 
roku prowadzi go kwi-
dzyńska Fundacja 
�Misericordia�.

WTZ zaprasza na kiermasz wielkanocny w „Liwie” WTZ zaprasza na kiermasz wielkanocny w „Liwie” 
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Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej

Puchar starosty dla Arkadiusza WickaPuchar starosty dla Arkadiusza Wicka
Ponad 70 zawod-

ników wzięło udział 
w Pomorskim Tur-
nieju Warcabowym 
Domów Pomocy 
Społecznej. Jego 
pomysłodawcą i or-
ganizatorem jest 
Dom Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzy-
nie. W tym roku 
zawody rozegrano 
po raz siedemna-
sty. Turniej tra-
dycyjnie odbył się 
w hali sportowej 
Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych 
nr 1 w Kwidzynie. 
Warcabiści walczy-
li indywidualnie 
o Puchar Starosty 
Kwidzyńskiego, na-
tomiast drużyno-
wo o Puchar Bur-
mistrza Kwidzyna. 
Rozegrano ok. 250 
partii.

Zwycięzcą turnieju został 
Arkadiusz Wick z Domu 
Pomocy Społecznej w Strze-
bielinku. Drugie miejsce zajął 
Stanisław Janowski z Domu 
Pomocy Społecznej w Stegnie. 
Na trzecim miejscu turniej 
zakończył Jarosław Delikat 
z Domu Pomocy Społecznej 
w Chojnicach. Najlepszą 
drużyną turnieju okazała się 
reprezentacja Domu Pomocy 
Społecznej w Chojnicach. 
Drugie miejsce zajęli war-
cabiści z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Stegnie. Puchar za 
trzecie miejsce trafił w ręce 
zawodników z Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. Naj-
lepszą zawodniczką turnieju 
została Elżbieta Pieńczewska 
z Domu Pomocy Społecznej 
w Ryjewie. Nagrodę Fair 
Play Dyrektora Domu Pomo-
cy Społecznej w Kwidzynie 
otrzymał Eugeniusz Sadurek 
z Domu Pomocy Społecznej w 
Gniewie.

Po raz ostatni zawody po-
prowadziła Wiesława Cicho-
wicz z Domu Pomocy Społecz-
nej w Kwidzynie.

- Zaczynaliśmy nasze tur-
nieje w Domu Pomocy Spo-
łecznej. Początkowo uczest-
niczyło w nich sześć ekip. 

Później w zawodach zaczęło 
uczestniczyć coraz więcej 
osób. W końcu zaczęliśmy 
organizować turnieje dla pla-

cówek z całego województwa 
pomorskiego. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie Kazimierz 
Gorlewicz, dyrektor domu, 
który od początku wspierał 
organizację turnieju, a także 

połączył nas z panem Wiesła-
wem Kitą, dyrektorem Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1, który od lat udostępnia 

nam halę sportową, w któ-
rej organizujemy turnie-
je - powiedziała Wiesława 
Cichowicz, która oficjalnie 
przekazała obowiązki organi-
zowania przyszłych turniejów 

Kamili Gierczyńskiej.
Warcabistów powitał Ka-

zimierz Gorlewicz, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej 

w Kwidzynie, który powie-
dział,  że nadeszła zmiana 
pokoleniowa. Stwierdził, że 
po raz ostatni występuje w 
pomorskim turnieju warca-
bowym jako dyrektor domu. 

Podziękował wszystkim, któ-
rzy wspierali organizację 
zawodów w ciągu minionych 
lat.

- Cieszę się, że aż tylu 
zawodników uczestniczy w 
turnieju. Tak naprawdę nie-
wiele można zrobić bez po-
mocy osób, które angażują 
się w organizację zawodów. 
Wiesława Cichowicz była 
duszą i sercem nie tylko 
tego turnieju, ale wszystkich 
zawodów. Będę ją namawiał, 
aby nadal nam pomagała. 
Ja również będę sprzyjał 
organizacji tego turnieju i 
będę starał się pomagać, aby 
nadal były organizowane nie 
tylko turnieje warcabowe, ale 
także turnieje tenisa stołowe-
go - zapowiedział Kazimierz 

Gorlewicz.
Puchary, dyplomy i na-

grody wręczyli zawodnikom 
Wiesław Wosiak, wicestaro-
sta kwidzyński i Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. Sędzią głównym 
zawodów był Dominik Madej. 
Rolę sędziego technicznego 
pełnił ks. Przemysław Dem-
ski, kapelan Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie, a 
także terapeuta. Zamknięcia 
turnieju dokonał wicestaro-
sta Wiesław Wosiak, który 
podziękował organizatorom, 
sędziom oraz uczestnikom 
za ich zaangażowanie i pasję, 
umożliwiające organizację 
zawodów.                           

                                   (jk)

                  Klasyfikacja indywidualna
I miejsce - Arkadiusz Wick - DPS Strzebielinek
II miejsce - Stanisław Janowski - DPS Stegna
III miejsce - Jarosław Delikat - DPS Chojnice
IV miejsce - Jan Mroczek - DPS Stegna.

                    Klasyfikacja drużynowa
I miejsce - DPS Chojnice 
II miejsce - DPS Stegna
III Miejsce DPS Kwidzyn

Najlepsza zawodniczka - Elżbieta Pieńczewska - DPS Ryjewo
Nagroda Fair Play - Eugeniusz Sadurek  - DPS Gniew

Wyniki turnieju warcabowego

Na zdjęciu: najlepsza czwórka Pomorskego Turnieju Warcabowego Domów Pomocy Społecznej walczy o Puchar Starosty Kwidzyńskiego.

Zwycięzcą turnieju został Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (z prawej). Drugie miejsce zajął Stanisław Janowski z Domu Pomocy 
Społecznej w Stegnie. Finałowej partii przygląda się ks. Przemysław Demski., sędzia techniczny turnieju.
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Organizatorzy, opiekunowie i uczestnicy Pomorskiego Turnieju Warcabowego Domów Pomocy Społecznej. Na zdjęciu tylko część warcabistów, która wzięła w uroczystości wręczenia pucharów i nagród.

Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku odbiera Puchar Starosty Kwidzyńskiego 
z rąk wicestarosty Wiesława Wosiaka.

Najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.  Na zdjęciu z Wiesławem Wosiakiem, wicestarostą kwidzyńskim, 
Renatą Majdą, kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, Kamilą Gierczyńską z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Dominikiem 
Madejem, sędzią głównym zawodów.

Drugie miejsce zajął Stanisław Janowski z Domu Pomocy Społecznej w Stegnie. Na trzecim miejscu turniej zakończył Jarosław Delikat z Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach. 

Jan Mroczek z Domu Pomocy Społecznej w Stegnie zajął czwarte miejsce.Najlepszą zawodniczką turnieju została Elżbieta Pieńczewska z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. 

Arkadiusz Wick w pojedynku z Arturem Jurczakiem z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Wiesława Cichowicz, Kamila Gierczyńska i Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie.

Puchar za zajęcie drugiego miejsca dla reprezentacji Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.

Drużyna Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie zajęła w turnieju trzecie miejsce.
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              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 27.03.19 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 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. 2103 zł 
ponieważ  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 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. 1584 zł, ponieważ kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 
wynosi 528 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 2019 rok 
wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie - 3862 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3640 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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