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Można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wsparcie doty-
czy między innymi dofinansowania zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnospraw-
nych. Na zdjęciu: rehabilitacja zawodowa prowadzona w pracowni wikliniarskiej kwidzyńskiego War-
sztatu Terapii Zajęciowej, z siedzibą w Górkach.                                                              str. IV i V
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Nie tylko teleopieka

Wsparcie dla seniorów 
i osób niepełnosprawnych

Nie tylko teleopieka, ale także usługi opiekuńcze oraz inne działania zamierza 
zrealizować samorząd miasta dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Piotr 
Widz, wiceburmistrz Kwidzyna, twierdzi, że program dotyczący teleopieki jeszcze 
w listopadzie ubiegłego roku miasto zamierzało zrealizować z własnych środków, 
ale pojawiła się możliwość uzyskania pieniędzy zewnętrznych.

Asystenci dla osób niepełnosprawnych w Kwidzynie

Będą pomagać przez cały rok
Ponad 300 tysięcy zł otrzymał samorząd miasta z Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. To program opracowany przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Asystenci mają między 
innymi pomagać osobie niepełnosprawnej w zakupach, wyjściu 
z domu czy dotarciu na rehabilitację. Realizatorem programu w 
Kwidzynie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Jesteśmy wśród 55 sa-
morządów, które otrzymały 
wsparcie na realizację tego 
zadania. Środki pochodzą z 
Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych. Projekt polega na 
tym, iż osoby niepełnospraw-
ne z umiarkowanym bądź ze 
znacznym stopniem niepeł-
nosprawności będą mogły w 
ciągu całego roku skorzystać 
z pomocy asystenta. Asy-
stent będzie pomagał osobie 
niepełnosprawnej w domu w 

codziennych czynnościach, w 
zrobieniu zakupów czy zała-
twieniu spraw w urzędzie, a 
także w winnych sprawach, 
które nie będą mogły załatwić 
osoby niepełnosprawne. Asy-
stent będzie działał przez sie-
dem dni w tygodniu w godz. 
6.00 - 22.00. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej wybrał już 
9 osób z orzeczeniem o umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności i 24 osoby z orze-
czonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Osoby 

z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności otrzy-
mują miesięcznie 20 godzin 
pomocy, a osoby ze znacznym 
stopniem 26 godzin wsparcia. 
Projekt będzie realizowany 
przez cały rok i jest uzupeł-
nieniem działań miasta w 
zakresie polityki społecznej 
- wyjaśnia Piotr Widz, wice-
burmistrz Kwidzyna.

Usługa wsparcia osoby 
niepełnosprawnej przez asy-
stenta jest nieodpłatna.

                                    (jk)

- Urząd Marszałkowski 
ogłosił konkurs na środki 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. To znaczne 
pieniądze w wysokości po-
nad 120 ml zł, w tym ok. 
108 mln zł pochodzi z EFS, 
a pozostała kwota to środki 
krajowe. Aplikujemy o rea-
lizację zadania polegającego 
między innymi na teleopiece. 
Nasz projekt będzie jednak 
szerszy. Nie będzie to tylko 
sama teleopieka. Chcemy 
mieszkańcom Kwidzyna za-
proponować specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz uru-
chomić na szerszą skalę dzia-
łalność związaną z klubem 
seniora. Teleopieka będzie 
tylko jednym z elementów 
tego naszego projektu, two-
rzonego wspólnie z powiatem 
kwidzyńskim - zapowiada 
Piotr Widz. 

Miasto ma już za sobą prze-
prowadzenie pilotażu doty-
czącego teleopieki. To różne-
go rodzaju rozwiązania, które 
zapewniają bezpieczeństwo 
osobie starszej, która sama 
przebywa w domu., w tym np. 
specjalne opaski, dzięki któ-
rym można przywołać pomoc 

lub które same ją przywołują 
w razie zasłabnięcia.

- Do tej pory z pilotażu 
teleopieki w Kwidzynie ko-
rzystało dziesięć osób. Pilotaż 
został już zakończony. Cen-
trum pilotażu znajdowało się 
w siedzibie Straży Miejskiej. 
Wnioski wynikające z jego re-
alizacji skłoniły nas do tego, 
aby udział w projekcie był po-
wszechny. Skierujemy nasze 
działania do osób po 60 roku 
życia, osób niepełnospraw-
nych, czasowo niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji. 
Te osoby zostaną wyposażone 
w odpowiednie urządzenia, 
które po naciśnięciu przyci-
sku będą wywoływały alarm 
i łączyły osobę niepełno-
sprawną lub osobę starszą  
z centrum, które podejmie 
dalsze działania związane z 
udzieleniem pomocy. Takim 
monitoringem aktywności 
zamierzamy objąć ok. 100 
osób. Działania te będą ko-
ordynowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W ten sposób stworzymy 
pierwszy element wsparcia 
osób w oparciu o urządzenia 
elektroniczne, które będą 

udostępniane mieszkańcom 
bezpłatnie – twierdzi piotr 
Widz. 

Stworzona ma być też moż-
liwość korzystania z systemu 
teleopieki odpłatnie. 

- Najdroższym elementem 
w tym systemie nie jest urzą-
dzenie, bo to jednorazowy 
wydatek w kwocie od 150 
do 500 zł, ale bieżące utrzy-
manie linii, do której osoba 
potrzebująca pomocy będzie 
się logowała. Ten ostatni ele-
ment zamierzamy udostępnić 
wszystkim chętnym. Osoby, 
których dochody na to po-
zwolą będą mogły odpłatnie 
zakupić osobom zależnym ze 
swojego otoczenia, członkom 
rodzin, odpowiednie urzą-
dzenie i uczestniczyć w tym 
projekcie. My skupiamy się 
na osobach niepełnospraw-
nych oraz seniorach, którzy 
mają niskie dochody oraz są 
samotne i nie mogą liczyć na 
pomoc bliskich – podkreśla 
Piotr Widz.

Dodaje, że w marcu po-
winny zostać zakończone 
wszystkie działania związane 
z przygotowaniem projektu.

                                    (jk)

Wszystko w Systemie Obsługi Wsparcia

Pomoc na kształcenie i na prawo jazdy
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samo-

chodu, w uzyskaniu prawa jazdy także dla osób niepełnosprawnych z 
dysfunkcją narządu słuchu, a także w zakupie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, sprzętu elektronicznego, w zakupie wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycznym oraz pomoc finansowa dla studentów 
niepełnosprawnych, to tylko niektóre z możliwości jakie stwarza realizacja 
tegorocznej edycji programu „Aktywny samorząd”, finansowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Od 1 stycznia tego roku 
Państwowy Fundusz Osób 
Niepełnosprawnych umożli-
wił wszystkim osobom nie-
pełnosprawnym składanie 
wniosków o dofinansowanie w 
ramach programu „Aktywny 
samorząd” drogą elektronicz-
ną, za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Wsparcia. Taką samą 
drogą można składać wnioski 
związane z dofinansowaniem 

uczestnictwa w turnusach re-
habilitacyjnych oraz do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych – infor-
muje Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Wnioski o dofinansowanie 
można będzie  od 1 marca do 
31 sierpnia 2020 r. Wnioski 
dotyczące pomocy w uzyska-
niu wykształcenia na pozio-

mie wyższym można będzie 
składać od 1 do 31 marca w 
przypadku roku akademi-
ckiego 2019/2020) oraz do 
10 października tego roku w 
przypadku wniosków doty-
czących roku akademickiego 
2020/2021. Powiat kwidzyński 
uczestniczy w programie „ 
Aktywny samorząd od 2012 
roku. 

                                     (op)

Można złożyć wniosek on-line 

System Obsługi Wsparcia 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną dotyczących 
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych, a także dofinansowania w ramach 
programu „Aktywny samorząd”. System działa od początku roku.

Korzystanie z Systemu Ob-
sługi Wsparcia SOW jest dar-
mowe. Elektroniczny wniosek  
można złożyć w  każdym dniu, 
także wolnym od pracy i o 
każdej godzinie. System działa 
bowiem 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku. Potrzebny jest 
jedynie dostęp do internetu. 
System działa pod adresem: 
ww.sow.pfron.org.pl. Profil 
zaufany, czyli identyfikacja 
elektroniczna, dzięki któ-
rej można potwierdzić swo-
ją tożsamość w internecie, 
można potwierdzić w wielu 
instytucjach oraz on-line przy 
pomocy dziesięciu różnych 
banków. PFRON przygotował 
materiał w serwisie YouTu-
be, w którym wyjaśniono w 
przystępny sposób w jaki moż-
na to zrobić (www.youtube.
com/watch?v=OnHWBuFV_
bY&feature=youtu.be). Można 
także skorzystać z kreatora, 
który usprawnia proces skła-
dania wniosku (www.sow.
pfron.org.pl/wnioskodawca/
kreator).

Osoby, które chcą uzyskać pomoc w sprawie funkcjonowania Systemu Obsłu-
gi Wsparcia lub w innych sprawach mogą kontaktować się z PFRON za pomocą 
bezpłatnej infolinii: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godz. 9.00 -17.00).
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Technologia dla osób niepełnosprawnych

Urządzenia wspierające codzienne życie
Podczas corocznych targów CES (Consumer Electronics Show) pojawia się mnóstwo nowych urządzeń – od smart-

fonów po pojazdy elektryczne. Nie brakuje też urządzeń wspomagających codzienne życie osób niepełnosprawnych. 
W tym roku również zaprezentowano ciekawe urządzenia, przyjrzymy się kilku z nich.

Neofect Smart Balance
Na pierwszy rzut oka Neo-

fect Smart Balance wygląda 
na matę do grania w gry ta-
neczne takie jak Dance Dan-
ce Revolution. Tak naprawdę 
jednak jest to urządzenie 
wspomagające rehabilitację 
dla osób po udarze mózgu, 
ale faktycznie wykorzystuje 
ono gry komputerowe. Do 
grania używa się stóp tak 
jak w przypadku mat do 
tańczenia. Dodatkowo można 
wykorzystać czujnik, który 
po zapięciu wokół klatki 
piersiowej wykrywa ruchy 
ciała. Wszystko to sprawia, 
że Neofect łączy rehabili-
tację z zabawą i umożliwia 
ćwiczenie nóg, równowagi i 
postawy ciała. Urządzenie 
prawdopodobnie nie trafi do 
sprzedaży – będzie można je 
co najwyżej wynająć. Ma ono 
jednak służyć głównie pla-
cówkom rehabilitacyjnym.

Monit Adult Diaper Sensor
Firma Monit jest znana z 

produktów dla dzieci, lecz 
tym razem zaprezentowała 
produkt dla osób starszych. 
Jest to czujnik dla osób, 
które mają tak poważne 
problemy z nietrzymaniem 
moczu lub stolca, że muszą 
korzystać z pieluchomajtek. 
Urządzenie wykrywa ich 
zabrudzenie, ale jest rów-
nież wyposażony w czujniki 
temperatury, wilgotności 
i ruchu, co rozszerza jego 
zakres zastosowań. Dodat-
kowo odpowiednio wczesna 
wymiana pieluchomajtek 
ułatwia zapobieganie in-
fekcjom układu moczowego 
i zmianom skórnym takim 
jak odparzenia. Monit Adult 
Diaper Sensor wykorzy-
stuje technologię chmury 
i może przekazywać infor-
macje maksymalnie pięciu 
opiekunom wyświetlając je 
na ekranie smartfona lub 
tabletu. Bezprzewodowa ła-
dowarka umożliwia ładowa-
nie do dziesięciu urządzeń 
jednocześnie

           ScanWatch
To zegarek analogowy, 

który ma także zastosowa-
nia medyczne. Jest wyposa-
żony w elektrokardiogram, 
który monitoruje pracę ser-
ca i ostrzega przed możliwy-
mi zaburzeniami jego pracy. 
Choć podobne funkcje ma 
najnowszy Apple Watch, 

Źródło: www.cnet.com/news/withings-new-smartwatch-can-check-for-sleep-apnea;                                                                                                                                                                          autor: Angela Lang

ScanWatch ma również 
dokładnie analizować sen i 
wykrywać możliwy bezdech 
senny. Producent deklaruje 
czas działania na jednym 
ładowaniu sięgający 30 dni. 
Planowana cena ma wyno-
sić 249 dolarów za wersję 
z 38-milimetrową kopertą 
i 299 dolarów za wersję z 
kopertą 42-milimetrową.
               MedWand

To jedno z tych urządzeń, 
które przydadzą się nie tylko 
osobom niepełnosprawnym. 
Służy ono do zdalnego diag-
nozowania chorób. Urządze-
nie jest wyposażone w 
nakład- ki do 

różnych 
badań – EKG, temperatura 
ciała, poziom tlenu we krwi 
i nie tylko. Uzyskane wyniki 
można przesłać lekarzowi 
aby mógł je przeanalizować. 

MedWand jest dostępny 
w różnych wersjach wy-
posażenia – zarówno do 
zastosowań domowych jak 
i profesjonalnych.

         Glutrac
Uciążliwością dla osób 

z cukrzycą może być mie-
rzenie poziomu glukozy we 
krwi, które wymaga prze-
kłucia palca aby uzyskać 
kroplę krwi do pomiaru. 
Glutrac jest inteligentnym 
zegarkiem, który mierzy 
poziom glukozy we krwi w 
sposób bezinwazyjny, a więc 
bez użycia igieł. Historię po-

m i a r ó w można 
ś l e -
dz i ć 

w 
a p l i -
k a -
c j i  na 

u r z ą -
dzenia mobilne. 

Brak pasków do pomiaru 
poziomu glukozy oznacza 
też brak generowania odpa-
dów medycznych. Urządze-
nie mierzy także parametry 

takie jak tętno, ciśnienie 
krwi i poziom tlenu we krwi, 
dzięki czemu jest uniwersal-
nym rozwiązaniem do moni-
torowania stanu zdrowia.

       HeartHero
Drugie już z tej listy urzą-

dzenie dla każdego. Heart-
Hero ma być tanim i łatwym 
w obsłudze automatycznym 
defibrylatorem zewnętrz-
nym (ang. automated exter-
nal defibrillator, w skrócie 
AED). Może on uratować 
życie nie tylko najbliższym z 
chorobami układu krążenia. 
HeartHero ma korzystać ze 
sztucznej inteligencji i po-

w i a -
d a -

m i a ć 
s łużby 
ratun-
k o w e 
po spa-
rowaniu 
ze smart-
f o n e m . 
P r o d u c e n t 
zapewnia, że 
z obsługą He-
artHero poradzi 
sobie każdy – użyt-
kownik jest prowa-
dzony krok po kroku 
spokojnymi poleceniami 
głosowymi i instrukcjami na 
wyświetlaczu. Urządzenie 
jest znacznie mniejsze i 
lżejsze od ty-
powych auto-
matycznych 

de f i b ry -
latorów 

z e -

wnętrznych (waży 
około 600 gramów ra-

zem z bateriami i elektro-
dami), a przy tym cechuje 
się bardzo dużą wytrzy-
małością. Nie jest zasilane 
specjalnymi drogimi aku-
mulatorami tylko łatwo do-
stępnymi bateriami CR123. 
HeartHero nie jest dostępny 
jeszcze w sprzedaży (można 
tu przy okazji dodać, że ma 
być o dwie trzecie tańszy od 
typowych automatycznych 
defibrylatorów zewnętrz-
nych) i czeka na zatwier-
dzenie przez amerykańską 
Agencję Żywności i Leków.
           CarePredict

CarePredict jest technolo-
gią, która śledzi codzienne 
czynności osób starszych 
i ostrzega opiekunów, gdy 
zajdą w nich zmiany mogą-
ce wskazywać na problemy 
zdrowotne - przykładem 
może być częstsze wsta-
wanie z łóżka w nocy albo 
dłuższy niż zwykle czas wy-
konywania różnych czynno-
ści. Kluczowym elementem 
jest opaska wyposażona w 
zestaw czujników. Opas-
ka jest też wyposażona w 

przycisk alarmowy 
do ostrzegania o 
nagłych przypad-

kach i umoż-
l i w i a  k o -

munikację 
głosową z 

opieku-
n e m . 
P r z y 
użyciu 

techno-
logii RFID 

i specjalnych zamków opaskę 
można także używać do otwiera-
nia drzwi zamiast klucza. Tech-
nologia ma zastosowanie zarówno 
w mieszkaniach prywatnych jak i 

w domach opieki dla seniorów.
 Przemysław Rutkowski

rowaniu 
ze smart-
f o n e m . 
P r o d u c e n t 
zapewnia, że 
z obsługą He-
artHero poradzi 
sobie każdy – użyt-
kownik jest prowa-
dzony krok po kroku 

przycisk alarmowy 
do ostrzegania o 
nagłych przypad-

kach i umoż-
l i w i a  k o -

munikację 
głosową z 

logii RFID 

Źródło: www.hearthero.com

Źródło: www.add-care.net

Źródło: www.medwand.com

Źródło: www.carepredict.com
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Program wyrównywania różnic między regionami

Pieniądze nie tylko na likwidację barier
Można już składać 

wnioski o dofinan-
sowanie ze środ-
ków Państwowego 
Funduszu Reha-
bilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, 
w ramach „Progra-
mu wyrównywania 
różnic między re-
gionami III”. Pro-
gram funkcjonuje 
od 2003 roku.

- W ramach tegorocznego 
programu realizowanych 
będzie kilka obszarów, w 
tym  dotyczących dostęp-
ności w wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych, 
likwidacja   barier  w  urzę-
dach, czyli obiektach, w 
których mieszczą się urzędy 
administracji samorządu  
powiatowego lub gminnego,   
placówkach edukacyjnych 
lub środowiskowych domach  
samopomocy. Wsparcie ma  
umożliwić osobom niepeł-
nosprawnym poruszania 
się i komunikowania. Poza 
tym pieniądze będzie można 
uzyskać między innymi na 
tworzenie spółdzielni so-
cjalnych, likwidację barier 
transportowych czy też 
na tworzenie warsztatów 
terapii zajęciowej  oraz 
przeciwdziałanie degradacji  
infrastruktury  istniejących 
już warsztatów - informuje 
Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kwidzy-
nie.

Najczęściej ze środków 
PFRON przyznawanych 
w ramach programu wy-
równywania różnic między 
regionami korzystano do 
tej pory w przypadkach li-
kwidacji barier w urzędach, 

placówkach edukacyjnych, 
środowiskowych domach 
samopomocy. Pieniądze były 
przeznaczane też na likwi-
dację barier transportowych 
oraz aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych. 
Tylko do końca 2018 roku 
w ramach programu wy-
równywania różnic mię-
dzy regionami Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie zawarło 42 

umowy na kwotę ok. 3,4 mln 
zł. W ramach tych środków 
utworzono 34 miejsca pracy 
dla osób niepełnosprawnych, 
zakupiono 15 samochodów 
do przewozu osób niepełno-
sprawnych oraz zlikwidowa-
no 15 barier architektonicz-
nych, głównie w zakładach 
opieki zdrowotnej i różnego 
rodzaju placówkach eduka-
cyjnych.

Wnioski o dofinansowanie 

w ramach obszaru  B,C,D,F i 
G  należy złożyć do 14 lutego 
bieżącego roku w siedzibie 
Powiatowego Centrum  Po-
mocy Rodzinie  przy ul. Hal-
lera 5 w Kwidzynie. Wnioski 

samorządów gminnych i po-
wiatowych oraz organizacji 
pozarządowych, dotyczące 
obszaru A i E, należy skła-
dać bezpośrednio w siedzi-
bie Oddziału Pomorskiego 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosków moż-
na uzyskać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera 
5 w Kwidzynie. Tel. 55 279 99 15, 55 646 18 00. Druki wniosków znajdują 
się także na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. 

Obszar A -  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
Obszar B - likwidacja   barier  w  urzędach (obiekty, w których mieszczą się 
urzędy administracji samorządu   powiatowego lub gminnego), placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania, 
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 
Obszar D - likwidacja  barier transportowych, 
Obszar E - dofinansowanie  wymaganego  wkładu  własnego  w  projektach  dotyczących
aktywizacji  i/lub   integracji osób niepełnosprawnych, 
Obszar F - tworzenie   warsztatów    terapii    zajęciowej  oraz  przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury  istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
Obszar G - skierowanie   do    powiatów    poza   algorytmem dodatkowych środków 
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

0 801 108 600 - numer infolinii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla telefonów stacjonarnych. Poniedziałek - piątek, 
w godz. 9.00 - 15.30. 
22 50 55 670 - nadal czynny numer dla telefonów komórkowych (osoba 
telefonująca poniesie koszt tylko pierwszej minuty połączenia - zgodnie 
z cennikiem operatora). 
0 801 233 554 - (lub 22 581 84 10) - infolinia udzielająca informacji wyłącznie 
w sprawach związanych  z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
zagadnieniami Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). 
22 50 55 699 - informująca wyłącznie w sprawach związanych 
z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, 
umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez 
teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.

Infolinia PFRONObszary programu:

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Gdańsku do 30 
listopada tego roku. 

                                (op)

W ramach tegorocznego programu realizowanych będzie kilka obszarów, w tym  dotyczących między innymi likwidacji  barier. Wsparcie ma  umożliwić osobom niepełnosprawnym  swobodne poruszanie się w róznych  budynkach.
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Obszar A  -  zarządcy w wielorodzinnych  budynkach mieszkalnych tj. podmioty 
uprawnione do reprezentowania i podejmowania    zobowiązań finansowych 
w zakresie prowadzenia inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 
Obszar B - urzędy - obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji 
samorządu powiatowego lub gminnego oraz placówki edukacyjne do których 
uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach 
inwalidzkich (należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z 14 grudnia 
2016 roku Prawo oświatowe).  Dotyczy to między innymi takich placówek jak 
przedszkola, w  tym z oddziałami integracyjnymi lub  specjalnymi, przedszkola i
ntegracyjne i specjalne, szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, 
z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy,
dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa 
sportowego, szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, 
z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa
sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi 
śródlądowej oraz rybołówstwa. szkoły artystyczne, poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom 
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, środowiskowy 
dom   samopomocy ( należy   przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy; 
Obszar C -  gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, 
Obszar D  -  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone 
przez: organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, gminy lub powiaty 
należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia
wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone 
w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku),
 jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby 
z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
Obszar E -  gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
Obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe 
(na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej albo występuje 
zagrożenie degradacją infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej), 
Obszar G -  powiaty. 

Obszar A - do 165 tys. zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności 
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji 
w wielorodzinnych   budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali 
zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
Obszar B – do 150 tys. zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych 
lub  środowiskowych domach    samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 
Obszar C -  do 34 tys. zł na  każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni 
socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie  do  wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej
 zatrudnionej na tym stanowisku, 
Obszar D - na likwidację barier transportowych do: 90 tys. zł dla samochodów 
osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które  w wersji standardowej są samochodami
 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich, 80 tys. zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej 
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
270 tys. zł dla autobusów. 
Obszar E – do 15 tys. zl na  każdą  osobę niepełnosprawną, która  będzie w sposób 
stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby  niepełnosprawne muszę  
stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu, 
Obszar F – do 70%  kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 tys. zł na każde 
miejsce dla osoby niepełnosprawnej w   warsztacie terapii   zajęciowej, tworzone 
w wyniku realizacji   programu lub do 80%  kosztów realizacji projektu nie więcej 
niż 160 tys. zł  na  remont bądź modernizację przeciwdziałającą  degradacji infrastruktury
istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
Obszar G – regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami 
wykonawczymi. 

W 2020 roku wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację każdego projektu nie może przekroczyć: w ramach 
obszaru A -  35% kosztów jego realizacji, obszaru B - 35% kosztów jego realizacji, obszaru C 
- 50% kosztów jego realizacji,  obszaru D - 60% kosztów jego realizacji, w przypadku projektów 
dotyczących placówek służących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 70% w przypadku 
projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. W przypadku obszaru E wysokość dofi-
nansowania nie może przekroczyć 20% kosztów jego realizacji, natomiast w obszarze F zgodnie 
z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd  PFRON. W obszarze G 
dofinansowanie nie może być wyższe niż 30% kosztów realizacji każdego projektu. 

Adresaci programu:

Warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku: 

Siedziba Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ul. Kościuszki 29b
Godziny przyjęć: 12.00-16.00 (poniedziałek-piątek)
Pomocy prawnej udziela Stowarzyszenie OVUM (ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia)
Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej 24 w Prabutach
Godziny przyjęć: 12.00 -16.00 (poniedziałek-piątek)
Pomocy prawnej udzielają: radca prawny Szymon Czaplewski (poniedziałek, wtorek, 
środa godz. 12:00-14:00) oraz adwokat Natalia Hajdamowicz-Rydel (środa
godz. 14:00-16:00, czwartek, piątek godz. 13:00-17:00)
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dyżurem mediacji (we wtorki)
Siedziba Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 29b w Kwidzynie (pokój nr 6).
Godziny przyjęć: 7.00 - 11.00 (poniedziałek-piątek)
Pomocy prawnej udziela Stowarzyszenie OVUM (ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia)

Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu wizyty: za pomocą 
aplikacji dostępnej na stronie internetowej powiatu: www.powiatkwidzynski.pl, 
telefonicznie pod numerem 58 350 15 15 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres biuro@ovum.org.pl. Kobietom w ciąży porady są udzielane poza kolejnością.

Bezpłatna pomoc prawna
Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mogą skorzystać z bezpłatnej po-

mocy prawnej w jednym z dwóch punktów pomocy na terenie Kwidzyna 
i Prabut. W punkcie pomocy w Kwidzynie można dodatkowo skorzystać 
z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oferowana jest tam również 
usługa mediacji. Pomoc może otrzymać każda osoba, która złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej



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

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

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

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

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i dusz-
pasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-oświatową. 

Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Po-
siada 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 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 udziela Anna Flader, 
pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka or-
ganizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psy-
chicznie 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 Spo-
łecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom 
jest otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  rekreacji. 
Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co 
zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Bliższych informacji udziela pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Iwona Schultz, 
Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

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

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

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy 
o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
z zakresu pomocy społecznej to: 
- umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, 
- podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób 
  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 
- udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
- umieszczonych w rodzinach zastępczych,  
- integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki 
  opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, 
  pomoc uchodźcom, 
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane 
z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno 
dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

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

Dyżury interwencyjne: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00. Po tej godzinie 
można skorzystać z telefonu informacyjno-interwencyjnego, dzwoniąc pod numer tel. 512-909-991. 
Konsultacje psychologiczne: wtorki w godz. 14.00-18.00, piątki, w godz. 10.00-12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa: czwartki, w godz. 15.00-17.00, piątki, 
w godz. 12.00-14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne: poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim umówieniu się).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych 
i społecznych (po uprzednim umówieniu).

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ra-
mach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć 
w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie oraz telefoniczne. 

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

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

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl
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Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, 
a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowanych 
przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



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

                    Fundacja „Misericordia” 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                            tel./fax: 55 279 3564
                 www.fundacjamisericordia.pl

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ na zakup 
leków mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji Johannitów. Pomoc 
udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego oraz 
aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie 
chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest 
samodzielnie funkcjonowaæ. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Stowarzyszenie 
prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela 
wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub wy-
stępującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. 
Przyjmuje także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem 
alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych 
domów (DDD). W przychodni udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których 
jedno lub dwoje rodziców zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program 
terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, 
indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon informacyjny 
55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu 
Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznymoraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 
autyzmem. Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, 
opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2017/2018 to: 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży z lekkim upośledzeniem 
umysłowym szkoła zapewnia możliwość kontynuowania kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
znajdującej się obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w kierunkach: cukiernik, 
kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledze-
niem umysłowym w stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem 
umysłowym oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (uczniowie z lekkim 
upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i 
sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

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

                               ul. Ogrodowa 6     
     Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org
         e-mail: zss@powiatkwidzynski.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okreso-
wą opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz 
inne. Celem nadrzędnym, związanym z umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest 
jak najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                                        Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                          tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, 
w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy 
wielodyscyplinarną pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem 
Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Zapewnia między innymi rehabilitację 
ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, stymulację 
widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych i 
urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla 
porozumiewania się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest 
wydawcą wielu podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

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

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

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555
               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Niepełnosprawni na chodniku i ulicy

Tajemnice Miejskiej Dżungli
Grzegorz Królicki, aktor i instruktor nauki jazdy z Tarnowa, poprowa-

dził spotkanie „Tajemnice miejskiej dżungli”, podczas którego z humorem 
przedstawił niepełnosprawnym uczestnikom kwidzyńskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. To nie 
pierwsza wizyta Grzegorza Królikowskiego w WTZ w Górkach.

Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej mieli okazję 
obejrzeć różne spektakle o 
charakterze edukacyjnym z 
udziałem aktora. Grzegorz 
Królikowski jest także au-
torem projektu „Kierować 
każdy może”, skierowanego 
do uczestników  warsztatów 

terapii zajęciowej i środowi-
skowych domów  samopomo-
cy. Dzięki niemu uczestnicy 
projektu poznają podstawo-
we zasady poruszania się po 
drogach oraz pod czujnym 
okiem instruktora  mogą po 
raz pierwszy zasiąść za kie-
rownicą, aby przekonać się 

jakie to uczucie i spojrzeć z 
innej strony na ruch drogo-
wy. Kolejną taką możliwość 
niepełnosprawni uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie z siedzibą w 
Górkach będą mieli wiosną.

                                   (op)

Grzegorz Królicki, aktor i instruktor nauki jazdy z Tarnowa, poprowadził spotkanie „Tajemnice miejskiej dżungli”, podczas którego z humorem przedstawił 
niepełnosprawnym uczestnikom kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej zasady bezpieczeństwa poruszania się po drogach.                                Fot. JK

Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkole-
niowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznaw-
czej. Zajmuje się między innymi włączaniem osób starszych, zarówno aktyw-
nych, jak i nieaktywnych zawodowo do systemu kształcenia ustawicznego. 
Organizacja promuje i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz osób 
niepełnosprawnch. Angażuje też wszystkich chętnych do różnorodnych 
form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia 
sprawności i zainteresowań.  Biuro Stowarzyszenia Seniorzy 50+ mieści 
się w budynku przy Placu Plebiscytowym 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie 
piętro). Biuro czynne jest we wtorki i piątki, w godz. od 10.00 do 12.00. 

seniorzy.kwidzyn@gmail.com www.seniorzy.ckj.edu.pl

Stowarzyszenie Seniorzy 50+


