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Na koniu Krzysztof Zdziarski, najstarszy uczestnik zawodów                                                                                             
                                                                                    Fot. JK

Po raz trzynasty niepełnosprawni jeźdźcy wzięli 
udział w Pomorskim Makroregionalnym Mityngu 
Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych. W zawodach, 
rozegranych na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynko-
wych „Miłosna” w Kwidzynie, uczestniczyło 32 za-
wodników. To najtrudniejsza dyscyplina, jaką upra-
wiają niepełnosprawni. Turniej jest podsumowaniem 
ich całorocznej pracy. 
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0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólno-
polskiej, informacyjnej linii telefonicznej Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzwo-
niąc z telefonu stacjonarnego można uzyskać informacje 
między innymi na temat uprawnień osób niepełnospraw-
nych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień 
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 
oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między 
innymi turnusów rehabilitacyjnych. Pod numerem bez-
płatnej linii będzie można także uzyskać dane teleadre-
sowe wszystkich oddziałów PFRON oraz powiatowych 
centrów pomocy rodzinie oraz zapoznać się z programami 
skierowanymi do osób indywidualnych. Idla Osób Nie-
pełnosprawnych�. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00 � 18.00.

Infolinia PFRON

- Turniej jest podsumo-
waniem całorocznej pracy 
zawodników oraz trenerów. 
W zawodach uczestniczyło 
32 zawodników z siedmiu 
sekcji Olimpiad Specjalnych. 
Rozegrane zostały cztery 
konkurencje: ujeżdżenie, 
bieg z przeszkodami, wyścig 
dookoła beczek i sztafeta 
- mówi Wanda Wierucka, 
przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego mityngu.

Kazimierz Gorlewicz, prze-
wodniczący rady miejskiej w 
Kwidzynie, przypomina, że o 
miejsce, które obecnie służy 
między innymi niepełno-
sprawnym sportowcom, kil-
kanaście lat temu stoczono 
prawdziwy bój.

- Wielu mieszkańców mia-
sta nie zdaje sobie sprawy, 
że stoczona została prawdzi-
wa batalia o przejęcie tego 
obiektu od Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Chciała 
go przejąć prywatna firma. 
Gdyby nie przejęło tej nie-
ruchomości miasto, jestem 
tego pewien, obiekt nie funk-
cjonowałoby w tym kształcie 
- przypomina Kazimierz 
Gorlewicz.

Dodaje, że warto organi-
zować tego typu zawody, 
gdyż pokazują one efekty 
całorocznej pracy trenerów i 
zawodników.

- Nie myślę tylko o tera-
peutach, którzy pracują z 
osobami niepełnosprawnymi 
na co dzień, ale osobach, 
które poświęcają na treningi 
swój wolny czas. To między 
innymi pracownicy Terenów 
Rekreacyjno-Wypoczynko-
wych �Miłosna�. Uśmiech i 
radość osób niepełnospraw-
nych, które uczestniczą w 
zawodach, to wspaniały wi-
dok. Niektórzy bardzo dobrze 
jeżdżą konno. Posiadają duże 
umiejętności i warto organi-
zować tego typu zawody, aby 
to wszystko zobaczyć - twier-
dzi Kazimierz Gorlewicz.

Włodzimierz Dawidowski 
z zarządu powiatu kwidzyń-
skiego przyznaje, że jest po 
teraz pierwszy na tego typu 
zawodach.

- To trudne zawody, ale 
jednocześnie ogromne wy-
zwanie dla zawodników i 
wszystkich osób, które an-
gażują się w przygotowanie 
jeźdźców oraz organizację za-

wodów. Widzę, że zawodnicy 
bardzo przeżywają udział w 
mityngu. Dobrze dla całego 
powiatu, że obiekt, na któ-
rym rozgrywane są zawody, 
w odpowiednim momen-
cie został zagospodarowany 
przez miasto. To wspaniałe 
miejsce do organizacji tego 
typu imprez - mówi Włodzi-
mierz Dawidowski

Organizatorami mityngu 
byli Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Koło Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym w 
Kwidzynie, Fundacja �Mise-
ricordia� Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, 
Stowarzyszenie Olimpiad 
Specjalnych Polska Oddział 
Regionalny Pomorskie, Sek-
cja Olimpiad Specjalnych 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Kwidzynie, Sekcja 
Olimpiad Specjalnych Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie, Sekcja Olimpiad 
Specjalnych Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego  
oraz Sekcja Olimpiad Spe-
cjalnych �Olimp� Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Kwidzynie.

                                (jk) 

Niepełnosprawni jeźdźcy wzięli udział w Pomorskim Makroregionalnym Mityn-
gu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych. Zawody, które rozegrano na Terenach 
Rekreacyjno-Wypoczynkowych �Miłosna� w Kwidzynie, odbyły się po raz trzyna-
sty. To najtrudniejsza dyscyplina, jaką uprawiają niepełnosprawni sportowcy. 
W uroczystym otwarciu imprezy wzięli między innymi udział Andrzej Krzyszto-
fiak, burmistrz Kwidzyna, Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej 
w Kwidzynie oraz Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu. Nie zabrakło 
olimpijskiego ceremoniału, w tym wciągnięcia flagi na maszt oraz złożenia 
przysięgi. 

Olimpiady Specjalne na Miłosnej

Niepełnosprawni jeźdźcy

Niepełnosprawni jeźdźcy wzięli udział w Pomorskim Makroregionalnym Mityngu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych. 
- Wszystkie wnioski złożo-

ny w ubiegłym roku przeszły 
pozytywnie formalną ocenę. 
Czekamy na decyzję PFRON 
o uruchomieniu programu. 
Wartość projektów to ponad 
1,4 mln zł. Zabiegamy o dofi-
nansowanie  w wysokości ok. 
732 tys. zł - wyjaśnia Lidia 
Wiśniewska.

O pieniądze z PFRON 
ubiega się między innymi 
spółka �Zdrowie�, zarządza-
jąca szpitalem powiatowym 
w Kwidzynie. Projekt  doty-
czy zakupu i wymiany windy 
w istniejącym szybie. Windę 

w drugim pawilonie  zamie-
rza wymienić także Szpital 
Specjalistyczny w Prabu-
tach. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej im. Św. 
Łukasza w Kwidzynie zabie-
ga o dofinansowanie dostoso-
wania budynku przychodni 
wiejskiej w Tychnowach 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Wykonane mają 
zostać podjazdy dla wózków 
inwalidzkich. Dostosowane 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych mają zostać także 
pomieszczenia przychodni.

                                  (jk)

Zrealizują ubiegłoroczne wnioski?

Pieniądze na            
bariery i wyposażenie
Ubiegłoroczne wnioski o dofinansowanie projektów 
dotyczących zakupu wyposażenia obiektów służą-
cych rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 
likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej 
oraz placówkach edukacyjnych w ramach �Pro-
gramu wyrównywania różnic między regionami II�  
prawdopodobnie zostaną zrealizowane w tym roku. 
Lidia Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie ma nadzieję, że zapowiedzi 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, zostaną spełnione.

�Programu wyrównywania różnic między regionami II� pozwala między innymi na dofinansowanie zakupu 
wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier w zakładach 
opieki zdrowotnej oraz placówkach edukacyjnych.                                                            Fot. archiwum 
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Napisz lub zadzwoń
Wiele z tematów prezentowanych na ³amach �Obserwatora� 

dotyczy problemów osób niepe³nosprawnych oraz chorych. Do-
datek ukazuj¹cy siê co dwa tygodnie w �Kurierze Kwidzyñskim� 
po�wiêcony  jest szeroko rozumianym problemom spo³ecznym. 
Pismo pe³ni tak¿e rolê swego rodzaju niezbêdnika, który pomaga 
znale�æ informacje na temat  zasi³ków, dodatków, stypendiów 
oraz innych �róde³ pomocy finansowej,  a tak¿e porad w 
rozwi¹zywaniu trudnych problemów  osobistych. �Obserwator� to 
pismo, którego celem jest równie¿ promowanie dzia³añ s³u¿¹cych 
innym. Z powodu wrodzonej skromno�ci oraz braku czasu nie 
wszyscy jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. Zachêcamy 
zatem do wspó³redagowania �Obserwatora�. Zg³aszajcie nam 
swoje dokonania, pomys³y a tak¿e uwagi na temat poruszanych 
na jego ³amach tre�ci. Zadzwoñ lub napisz: �Obserwator�, 
Górki 4. 82-500 Kwidzyn, tel./faks  055 279 35 64. e-mail: 
wtzkwidzyn@wp.pl

-  U c z e s t n i k a m i  w a r -
sztatu mog¹ zostaæ osoby 
niepe³nosprawne posiadaj¹ce 
znaczny lub umiarkowany 
stopieñ niepe³nosprawno�ci 
w orzeczeniu o  stopniu 
niepe³nosprawno�ci wyda-
nym przez Powiatowy Ze-
spó³ ds. Orzekania o Stop-
niu Niepe³nosprawno�ci oraz 
posiadaj¹cy dodatkowo zapis 
we wskazaniach - uczestni-
ctwo w terapii zajêciowej. 
Dzia³alno�æ warsztatu finan-
sowana jest w 90 proc. przez 
Pañstwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych. 
Pozosta³e �rodki pochodz¹ od 
samorz¹du powiatu - mówi 
Bogdan Muchowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej 
powsta³ w pa�dzierniku 1993 
roku przy Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Kwidzynie. Od 
pierwszego stycznia 2004 
roku prowadzi go Fundacja 
�Misericordia� w Kwidzynie, 
w zabytkowym dworku w 
Górkach. Zajêcia prowadzone 
s¹ w pracowniach terapii 
¿ycia codziennego, stolar-

skiej, ceramicznej, plastycznej, 
komputerowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, artystycznej i 
ogrodniczo-gospodarczej. 
Podczas zajêæ rozwijane s¹ 
miêdzy innymi psychofizycz-
ne sprawno�ci niezbêdne w 
pracy, podstawowe, a tak¿e 
specjalistyczne umiejêtno�ci 
zawodowe. Umo¿liwiaj¹ one 
podjêcie pracy zarobkowej lub 
szkolenia zawodowego. Wobec 
wszystkich uczestników zajêæ 
terapeutycznych stosowane 
s¹ dwie formy rehabilita-
cji medycznej: kinezytera-
pia (obejmuje miêdzy innymi 
æwiczenia gimnastyczne i 
ró¿ne formy  czynnego   wy-
poczynku i relaksu) i fizyko-
terapia (elektroterapia, ter-
moterapia, �wiat³olecznictwo i 
ultrad�wiêki, magnetoterapia, 
laseroterapia). Obecnie w 
zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach uczestniczy 47 nie-
pełnosprawnych. W powiecie 
funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie. 

                                  (jk)

Tylko tutaj osoby niepełnosprawne mogą całkowicie 
zmienić swoje życie. Warsztat Terapii Zajêciowej w 
Górkach, prowadzony przez Fundację �Misericor-
dia�, to możliwość odkrywania ukrytych zdolności 
i realizacji marzeń, które wydają się początkowo 
prawie nierealne. Fundacja od kilkunastu lat 
zachęca niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego do uczestnictwa w zajęciach terapeu-
tycznych. WTZ to mo¿liwo�æ rehabilitacji zawodowej 
i spo³ecznej. W warsztacie zdobywa siê wiele umiejêt-
no�ci, które przydają się w ¿yciu codziennym oraz w 
przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników 
warsztatu znajduje pracę i rozpoczyna samodzielne 
życie. Aby skorzystaæ z zajêæ, wyja�nia Bogdan Mu-
chowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w 
Górkach, nale¿y spe³niaæ pewne kryteria.

WTZ dla niepełnosprawnych
Nie siedź w domu

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

- Od kilkunastu już lat 
bierzemy udział w tego typu 
konkursach. Zawsze się 
nam udaje pozyskać środki. 
Wszystkie te działania skie-
rowane są na budowanie 
lokalnego programu pomocy 
dziecku i rodzinie. Pierwszy 
projekt �Aktywnie przez ży-
cie� jest skierowany do dzie-
ci z rodzin zastępczych. Za-
planowaliśmy wiele atrakcji 
dla dzieci związanych ze 
spędzaniem czasu wolnego. 
Pojadą one między innymi 
do aquaparku do Sopotu 
oraz Multikina. Dostali-
śmy też dofinansowanie na 
wyjazd do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. 
Uważam, że także to duża 
atrakcja dla dzieci. Zapew-
nimy grupie 20 dzieci tygo-
dniowy obóz socjoterapeu-
tyczny, który odbędzie się 
podczas wakacji. Podczas 
trwania projektu od lipca 
do grudnia dzieci ze szkół 
podstawowych i młodzieży 
gimnazjalnej, wezmą udział 
w warsztatach edukacyj-
no-integracyjnych. Będą 
one skierowane do dzieci 
borykającymi się z  różnymi 
problemami, dotyczącymi 
własnej osoby. Specjaliści z 
zakresu psychologii i peda-
gogiki pomogą im uwierzyć 
w siebie - wyjaśnia Renata 
Majda, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Kolejny projekt PCPR 
nosi nazwę �Pomocna dłoń, 

czyli wsparcie asystenta 
rodziny�. Obejmie 25 ro-
dzin, które znajdują się  w 
sytuacjach kryzysowych 
związanych z bezradnością 
w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych. 

- To rodziny, którym grozi 
zabranie dzieci, albo rodzi-
ny, którym zabrano dzie-
ci, ale które chcą zmienić 
swoje życie i starają się o 
ich odzyskanie. Mamy już 
doświadczenie w tego typu 
działaniach i wiemy, że 
wprowadzenie asystenta 
do rodziny potrafi pomóc 
w rozwiązaniu problemów. 
Czas trwania projektu jest 
krótki, gdyż potrwa do koń-
ca grudnia, ale wiążemy 
duże nadzieje z ustawą 
wspierania rodzicielstwa 
zastępczego, która zacznie 
obowiązywać od nowego 
roku. Wprowadzanie do 
rodzin asystenta rodziny 
będzie wówczas zadaniem 
gminy. Chcemy pokazać, że 
warto pracować z rodzinami. 
Oczywiście to nie jest takie 
proste. Rodzina musi zaufać 
takiej osobie. Chcemy, żeby 
asystent był traktowany 
jak przyjaciel rodziny, a nie 
ktoś kto coś nakazuje. Asy-
stent wraz z rodziną musi 
przygotować plan wyjścia z 
kryzysu i wspierać ją, aby 
udało się go zrealizować, 
czyli nie dopuścić do zabra-
nia dzieci lub pomóc w ich 
powrocie, jeśli wcześniej zo-
stały umieszczone w rodzi-

nie zastępczej lub placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 
Problemy w rodzinach nie 
dotyczą tylko bezradności 
w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych, ale także 
nadużywania alkoholu i 
przemocy. W takich sytua-
cjach także trzeba pokazać 
w jaki sposób poradzić sobie 
z tego typu problemami. 
Asystent to także praca z 
dziećmi na którym zwraca-
my szczególną uwagę - pod-
kreśla  Renata Majda.

Trzeci projekt, na który 
PCPR otrzymało dofinanso-
wanie z ministerstwa pracy 
i polityki społecznej to �Ro-
dzina specjalistyczna-dobry 
wybór�. 

- Mamy już rodzinę za-
stępczą, która opiekuje się 
dzieckiem niepełnospraw-
nym. Zostanie przekształco-
na w rodzinę specjalistyczną. 
Będzie to pierwsza tego typu 
rodzina. Nie wykluczamy, że 
może do niej trafić kolejne 
dziecko niepełnosprawne, 
ale na razie nie tego nie pla-
nujemy, gdyż dziecko, któ-
rym się opiekuje ma znaczny 
stopień niepełnosprawności 
- twierdzi Renata Majda.

PCPR prowadzi obecnie 
rekrutację rodzin  oraz dzie-
ci  do udziału w projektach 
�Aktywnie przez życie� i 
�Pomocna dłoń, czyli wspar-
cie asystenta rodziny�. Ich 
realizacja rozpocznie się z 
początkiem lipca.

                                  (jk)

Aktywnie przez życie

Nowe projekty dla rodzin
Ponad 56 tys. zł  otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację trzech projektów adre-
sowanych do dzieci z rodzin zastępczych oraz rodzin, którym grozi zabranie 
dzieci. Po raz pierwszy PCPR utworzy także specjalistyczną rodzinę zastępczą, 
która opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym.

�Pegaz� pozwala na zakup 
oprzyrządowania do samo-
chodu, które umożliwia sa-
modzielne prowadzenie auta 
przez osobę niepełnosprawną 
lub komputera, a także wózka 
inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub pomoc w uzyska-
niu prawa jazdy kategorii B.

- Niestety, nie mamy jesz-
cze informacji z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, 
kiedy te programy ruszą. 
Dużo osób pyta nas o moż-
liwość skorzystania z tych 
programów. Fundusz syg-
nalizował tylko, że zostaną 
uruchomione. Osoby zainte-
resowane powinny zaglądać 
często na stronę internetową 
PFRON, gdyż mogą one zo-
stać uruchomione w każdej 
chwili. Można także pytać 

w naszym centrum. Proszę 
dzwonić i dowiadywać się 
- radzi Renata Majda, kie-
rownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.

Początkowo PFRON za-
powiadał, że realizacja pro-
gramów ruszy w pierwszym 
kwartale tego roku. Być 
może stanie się to w lipcu.

                                (jk) 

Termin wciąż nie znany

Wznowią „Pegaza” i „Homera”?
Nadal nie jest znany termin wznowienia przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych programów �Pegaz� i �Komputer dla Homera�. 
Programy pomagają między innymi w zakupie wózków inwalidzkich, podstawo-
wego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz specjalistycznego sprzętu 
komputerowego.
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Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiega-

jącej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna prawnego, złożonego 
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.

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)
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 250% kryte-

rium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po 
wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium (tj. 1192,50 zł ponieważ  
kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł)

* w przypadku osoby w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 
250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca 
po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie (tj. 877,50 zł ponieważ kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 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 mie-
sięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy  społecznej a opłatami wnoszonymi przez 
mieszkańca i rodzinę.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2011 roku wynosi:
* Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2419 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2357 zł
4. Inne osoby
     
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 

Rodzinie, 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.

 Domy pomocy społecznej - kto może zostać mieszkańcem?

Procedury przyjęcia i opłaty
Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej podległe orga-
nizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie. Domy spełniają obowiązu-
jące 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 19 października 2005 r. Dom 
Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie przeznaczony jest dla osób 
intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, natomiast Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie jest jednostką orga-
nizacyjną powiatu kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 
35-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pielęg-
niarską, medyczną, rehabilitacyj-
ną, socjalną i duszpasterską oraz 
szeroka ofertę kulturalno-oświato-
wą. Dom przeznaczony jest dla 115 
przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada kom-
pletnie 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 kra-
wiecki, kaplicę, sale rehabilitacji 
i terapii zajęciowej z punktem bi-

bliotecznym oraz gabinet doraźnej 
pomocy medycznej. Bezpieczeństwo 
mieszkańcom zapewnia dodatkowo 
system przyzywowy i przeciwpo-
żarowy 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 od-
wiedzić dom. Bliższych informacji 
udzielą pracownicy socjalni: Jolan-
ta Mroczek i Anna Flader. Tel. (55) 
279-37-21, e-mail: edps.kwidzyn-
soc@powiatkwidzynski.pl

Dom Pomocy Społecznej 
,,Słoneczne Wzgórze� w Ry-
jewie jest jednostką organiza-
cyjną powiatu kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla osób dorosłych 
przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
Dom funkcjonuje już od ponad 
45 lat. Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znajdują się 
4 budynki mieszkalne, w których 
oferuje się pokoje 1,2,3, i 4 osobowe 
z łazienkami lub umywalkami, 
pokoje dziennego pobytu,  gabi-
nety medycznej pomocy doraźnej, 
pracownie terapeutyczne, biblio-
tekę, gabinety: rehabilitacyjny i 
fizykoterapii, salę gimnastyczną, 
pokój gościnny, pralnie podręczne 
w każdym budynku, palarnie, 
kaplicę, Salę Doświadczania Świa-
ta, warsztaty terapii zajęciowej, 
kuchnię główną oraz kuchnie 
i jadalnie w każdym budynku. 
Placówka świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze i wspomagające, na po-
ziomie obowiązującego standardu. 

Placówka dysponuje 180 miejsca-
mi. Opiekę mieszkańcom zapew-
nia zespół pracowników działu 
opiekuńczo-terapeutycznego, w 
tym: opiekunowie, pielęgniarki, 
pokojowe, fizjoterapeuci, pracow-
nicy socjalni, instruktorzy terapii 
zajęciowej, psycholodzy i kapelan. 
Poza tym dom zatrudnia lekarza 
rodzinnego i lekarza psychiatrę. 
Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie 
położony jest na wzgórzu, stąd 
nazwa �Słoneczne Wzgórze�.  Jest 
otoczony lasem, na jego terenie jest 
park oraz miejsca do rekreacji. Na 
terenie domu znajduje się boisko 
sportowe z bramkami, z koszami 
do gry w koszykówkę, co zachęca 
do czynnego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. 
Bliższych informacji udzielą pra-
cownicy socjalni Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Ewelina Dysko, Iwona 
Schulz i Krzysztof Wittstock. E-
mail: dpsryjewo.socjal@poczta.fm. 
Tel. 55 277 42 36 wew. 211

Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie
tel./fax:(055) 277-42-36, 277-42-57, ul. Donimirskich 6
http://dpsryjewo.fm.interia.pl, e-mail: dps.ryjewo@powiatkwidzyński.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Malborska 18
tel. (055) 279-37-21; fax (055) 279-38-67, 
http://www.dps.ckj.edu.pl, e-mail: dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie
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- Zauważyliśmy, że bar-
dzo dużo osób potrzebuje 
porady prawnej. Skorzy-
stanie z takiej usługi jest 
jednak dość kosztowne. Nie 
mogą sobie na nią pozwolić 
osoby korzystające z pomo-
cy społecznej. Do naszych 
obowiązków należy jednak 
poradnictwo specjalistycz-
ne. Zakupiliśmy więc mie-
sięcznik Adwokat Rodzinny. 
Dzięki temu uzyskaliśmy 
możliwość bezpłatnych po-
rad prawnych dla miesz-
kańców, ale poprzez pocztę 
elektroniczną. Będzie się 
można kontaktować z Krajo-
wym Ośrodkiem Informacji i 
Doradztwa Prawnego - mówi 
Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kwidzy-
nie.

Bezpłatne porady praw-
ne nie będą jednak przysłu-
giwały wszystkim.

- Dotyczy to osób korzy-
stających z pomocy społecz-
nej, ofiar przestępstw, w 
tym ofiar przemocy w ro-
dzinie oraz członkom rodzin, 
w których dochód na jedną 
osobę nie przekracza 500 zł 
miesięcznie. Z porad mogą 
skorzystać też bezrobotni 
oraz inne osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub zdrowotnej. 
Takie osoby zapraszamy do 
nas. Mamy panią prawnik, 
która raz w tygodniu, w ra-
mach wolontariatu, udziela 
pomocy prawnej. Pomoże 
sformułować pytanie, któ-
re zostanie wysłane drogą 
elektroniczną. Podkreślam 
jednak, że pomoc ta dotyczy 
tylko spraw związanych 
z pomocą społeczną, a nie 
np. dziedziczenia czy jakiś 
innych spraw majątkowych 
- wyjaśnia Renata Majda.

     (jk)

Adwokat dla rodziny

Prawnik dla         
potrzebujących

Mieszkańcy powiatu korzystający z różnych form 
pomocy społecznej będą mogli skorzystać z bezpłat-
nej porady prawnika. Taką możliwość stworzyło 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
Pytania do prawników będzie można wysyłać pocztą 
elektroniczną.

Pytania, opisy spraw oraz wszelkie materiały 
ułatwiające prawnikom udzielenie porady można 
kierować pocztą zwykłą na adres: Ul. Prosta2/14 lok. 
204, 00-850 Warszawa lub pocztą elektroniczną : ad-
wokat@adwokat-rodzinny.com. Prawnicy udzielają 
porad prawnych lub informacji zwykle w terminie 
do 14 dni.

- To była zdrowa, spor-
towa rywalizacja. Zawody 
odbyły się w dwóch turach. 
Każdy uczestnik otrzymał 
nagrodę  rzeczową  oraz 
słodycze. Uczestnicy zo-
stali poczęstowani gorącą 
grochówką, przygotowa-
ną przez panie kucharki z 
Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. Był także chleb 
ze smalcem domowej roboty 
oraz słodycze i napoje. Z 
zawodnikami spotkał się  
Kazimierz Kwiatkowski, 
wójt gminy Gardeja, który 
wręczył nagrody - mówi 

Krystyna Piłkowska, prze-
wodnicząca Koła Pomocy 
Dzieciom Niepełnospraw-
nym w Kwidzynie.

W zawodach wzięli udział 
członkowie Koła Pomocy 
Dzieciom Niepełnospraw-
nym, uczestnicy Warszta-
tu Terapii  Zajęciowej w 
Górkach, mieszkańcy kwi-
dzyńskiego Domu Pomocy 
Społecznej, dziewczęta  z 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kwi-
dzynie oraz mieszkańcy 
gminy. 

 (jk)          

Zawody integracyjne

Boule w Gardei
W Gardei rozegrano Integracyjne Mistrzostwa w 
Boule dla Osób Niepełnosprawnych. W turnieju, 
przygotowanym przez kwidzyńskie Koło Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym, wzięło udział ok. 40 
zawodników. 

Firma od kilku miesięcy 
próbuje dotrzeć do niepeł-
nosprawnych, którzy mo-
gliby pracować we własnym 
domu.

- W wielu przypadkach 
osoby takie chciałby rozpo-
cząć pracę, ale ich niepełno-
sprawność często ogranicza 
możliwości jej poszukiwa-
nia. Problemem jest dotarcie 
do takich osób. Potrzebne 
byłoby stworzenie bazy da-
nych, w której znalazłyby 
się  osoby niepełnosprawne, 
które chciałyby podjąć pra-
cę. Jest bardzo dużo osób, 
które nie są zarejestrowane 
w powiatowych urzędach 
pracy. Informacji o takich 
osobach  nie mają także 
powiatowe centra pomocy 
rodzinie - twierdzi Bogdan 
Demianiuk. 

Rozwiązaniem byłoby 
stworzenie swego rodzaju 
książki telefonicznej dla 
pracodawców, którzy chcą 
zatrudniać niepełnospraw-
nych.

- Nie można dowolnie  
tworzyć bazy danych takich 
osób, gdyż nie pozwala na to 
prawo, dlatego przydałoby 
się rozwiązanie systemowe. 
Można wówczas dotrzeć do 
takiej osoby, która wyraża 
gotowość podjęcia pracy. 
Na miejscu określilibyśmy 
jaki rodzaj pracy mogłaby 
wykonywać. Być może po-
siada zdolności manualne, 
artystyczne lub inne. W 
zależności od predyspozycji 
można dobrać charakter 

pracy. Obecnie pod uwagę 
bierzemy między innymi 
zdobienie zabawek, ale tak-
że  pakowanie i przygoto-
wanie drobnych rzeczy do 
wysyłki. Niepełnosprawna 
osoba może to wszystko 
robić w domu. Naszym za-
daniem będzie znalezienie 
pracy dla takiej osoby i jej 
dostosowanie do możliwości 
fizycznych i intelektual-
nych. Pracę mogą otrzymać 
między innymi osoby z epi-
lepsją oraz osoby upośle-
dzone intelektualnie. Mogą 
one bardzo dużo zdziałać. 
Trzeba tylko stworzyć im 
możliwości - uważa Bogdan 
Demianiuk. 

Dodaje, że  ma już propo-
zycje pracy dla osób poru-
szających się na wózkach 
inwalidzkich. 

- To prace hafciarskie, 
artystyczne, a także drobne 
prace polegające na pako-
waniu różnych drobnych 
elementów. Dla każdego 
można znaleźć odpowiednią 
pracę. Oczywiście nie gwa-
rantuje, że wszystkie osoby, 
które się do nas zgłoszą 
natychmiast ją otrzymają. 
Wszystko zależy od zamó-
wień firm zewnętrznych. 
Naszym zamierzeniem jest 
jednak stworzenie dużego 
zakładu, w którym pracowa-
łyby osoby niepełnosprawne. 
Kilka lat temu weszła w 
życie ustawa dotycząca tzw. 
telepracy, jednak dopiero 
w tym roku weszły w życie 
przepisy wykonwacze, które 

precyzują zasady zatrudnia-
nia. Stwarza to możliwości 
zatrudnienia wielu niepeł-
nosprawnych osób, które 
mogą pracować  w domu wy-
korzystując internet - mówi 
Bogdan Demianiuk.

Niepełnosprawni nie za-
wsze chętnie korzystają z 
możliwości zatrudnienia, bo-
jąc się utraty renty. Bogdan 
Demianiuk twierdzi jednak, 
że można znaleźć rozwiąza-
nie tego problemu.

- Jeśli liczba zatrudnio-
nych pracowników zwiększy 
się do 25 osób zaczynają 
wówczas obowiązywać prze-
pisy o zakładach pracy chro-
nionej i do tego zmierzamy. 
Wówczas istnieje możliwość 
zawarcia umowy w sprawie 
pracy nakładczej. Można 
wtedy dobrać pracę w taki 
sposób, aby wynagrodze-
nie nie powodowało utraty 
renty. Niestety ustawa nie 
daje możliwości podpisania 
umowy na pracę nakładczą, 
jeśli zakład zatrudnia mniej 
niż 25 osób, dlatego dążymy 
do tego, aby taki zakład 
utworzyć. Musimy jednak 
znaleźć odpowiednie osoby i 
to jest właśnie najtrudniej-
sze - podsumowuje Bogdan 
Demianiuk.

Osoby niepełnosprawne 
zainteresowane pracą mogą  
uzyskać szczegłowe informa-
cje pod numerem telefonu 55 
261 67 80 lub wysyłając list 
pocztą elektroniczną: maj-
sterbo@neostrada.pl.

                                  (jk) 

Stworzyć powiatowy rejestr

Niepełnosprawni poszukiwani do pracy
Stworzenie powiatowego rejestru niepełnosprawnych osób poszukujących pracy 
pomogłoby pracodawcom w ich zatrudnianiu. Wiele osób siedzi w domach. Ich 
danych na próżno szukać w urzędach pracy czy powiatowych centrach pomocy 
rodzinie - uważa Bogdan Demianiuk, właściciel firmy �Majster� w Nowym Dwo-
rze Kwidzyńskim.

- Potrzebne byłoby stworzenie bazy danych, w której znalazłyby się  osoby niepełnosprawne, które chciałyby podjąć pracę. Jest bardzo dużo osób, które nie są za-
rejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Informacji o takich osobach  nie mają także powiatowe centra pomocy rodzinie - twierdzi Bogdan Demianiuk. 
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 Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Decyzje kierujące do DPS i dotyczące odpłatności za pobyt wydają ośrodki 
pomocy z gminy, z której pochodzi osoba.  W powiecie kwidzyńskim opiekę zapewniają dwa 
domy pomocy społecznej, w Kwidzynie i Ryjewie, będące w gestii samorządu powiatowego. 

Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie funkcjonuje od 1966 roku. 
To jeden z nowocześniejszych ośrodków koedukacyjnych. Przebywa w nim 180 niepełnospraw-
nych intelektualnie i chorych psychicznie osób. Wykwalifikowana kadra zapewnia konkretną 
pomoc w usamodzielnieniu się i samorealizacji.  Dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4- osobowowymi 
z łazienkami lub umywalkami. Placówka jest doskonale wyposażona. Posiada między innymi 
pokoje dziennego pobytu, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pracownie terapeutyczne oraz 
gabinety rehabilitacji i fizykoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie przeznaczony dla dorosłych kobiet i mężczyzn 
somatycznie, przewlekle chorych funkcjonuje od 1972 r. Przebywa w nim 115 mieszkańców. 
Dom zapewnia wysoki standard socjalno - bytowy oraz opiekę w oparciu o wykwalifikowany 
i doświadczony personel. Do dyspozycji mieszkańców są 1, 2, 3 i 4 - osobowe pokoje, w pełni 
wyposażone. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć kulturalno-oświatowych, 
gabinetu rehabilitacji z salą gimnastyczną, kaplicy oraz usług fryzjerskich i krawieckich. Dom 
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie
                    82-420 Ryjewo, ul. Donimirskich 6
                     tel. 55 277 42 36, 55 277 42 57
                         dpsryjewo.fm.interia.pl
                        e-mail: dpsryjewo@poczta.fm

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Wojska Polskiego w Kwidzynie zajmuje się kształce-
niem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacz-
nym. Kadrę pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli i 8 wy-
chowawców. W placówce funkcjonują: Szkoła Podstawowa 
Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym, Zespoły Edukacyjno - Tera-
peutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. W ramach ośrodka 
działa również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształ-
ci cukierników i kucharzy małej gastronomii. Integralną 
i istotną częścią edukacji uczniów SOSW jest pomoc psy-
chologiczno - pedagogiczna i rewalidacja. Uczniowie objęci 
są nią w trakcie całego cyklu kształcenia.

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
           im. Wojska Polskiego w Kwidzynie,
 telefon i faks 55 279 38 99 lub tel. 55 262 40 21 
   e-mail sekretariatu: SOSW_Kwidzyn@interia.pl 
e-mail dyrektora: sosw.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Barcicach funkcjonują przedszkole, szkoła podstawowa i 
gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje 
wielospecjalistyczną terapię, w tym rehabilitację narządów ruchu 
i korekcję wad postawy. Każde dziecko posiada indywidualny 
program pracy. Duży nacisk kładziony jest na nabywanie nowych 
umiejętności, utrzymanie już nabytych i wyeliminowanie zacho-
wań niepożądanych. Każde zachowanie ucznia jest analizowane 
pod kątem osiągania zaplanowanych celów terapeutycznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 1695
          e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                     www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach,        
ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 12 82 lub 55 278 20 29

        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

 Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, 
zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, a także doży-
wianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z 
zadań realizowanych przez miejskie i gminne ośrodki 
pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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 uza-
leżnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie
                                               ul. Grudziądzka 8
                               Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                              e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl
                                       http://www.powiatkwidzynski.pl
                                                    Filia w Prabutach
                                                        Ul. Reymonta 1
                                                 Tel. 055 278 21 16

Je¿eli Ty i Twoja rodzina jeste�cie w kryzysie - szukaj po-
mocy w O�rodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  Mo¿na 
tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, szczególnie 
wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, zdarzeñ losowych 
zagro¿one jest czyje� ¿ycie. 

OIK oferuje pomoc pedagogiczn¹, psychologiczn¹, prawn¹ 
oraz w zakresie poradnictwa zwi¹zanego z narkomani¹, 
problemami alkoholowymi i skutkami przemocy. Zapewnia 
krótkoterminowe schronienie (do 12 godzin).

O�rodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie 
Ul. Warszawska 14, 
Tel/faks 55 279 70 13

Email: stow.rodzin.katol@neostrada.pl
Dy¿ury interwencyjne:

poniedzia³ek 8 - 15, wtorek 8 - 18, �roda 8 - 15

 Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
  82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
 tel. 55 279 3721, faks. 55 279 38 67.

  www.powiatkwidzynski.pl
 dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie powstało w 1999 roku. Realizuje 
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu pomocy spo-
łecznej 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 utrzyma-
nia 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 rehabili-
tacją społeczną osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna w siedzibie centrum 
uzyska informacje na temat dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, 
rehabilitację, likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 
się, uniemożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie. W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie można uzyskać informacje o zasadach dofinansowania zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprawie uzyskania orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
                                                   ul. Grudziądzka 30
                             Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
                                     e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                                                pcprkwidzyn@o2.pl  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Domy pomocy społecznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący 
problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. 
Ukazuje się dwa razy w miesiącu.

Wydawca: 
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez 

Fundację �MISERICORDIA�
Górki 4  82-500 Kwidzyn
tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Redakcja:
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: 

Jacek Kluczkowski (redaktor naczelny), Anna Chęsiak i 
Marek Pielecki. 

Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. 
Józefa Czyżewskiego w Tczewie

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian tytułów 
nadsyłanych artykułów.

W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowadzony przez Stowarzy-
szenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie oraz przez Fundację �Misericordia�.
                  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
                     http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Placówki opiekuńczo � wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową 
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).

Hospicjum Kwidzyñskie �w. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotworow¹. 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. 

Siedziba hospicjum znajduje siê przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie, tel.  55 613 
19 13 (czynny ca³¹ dobê).

Za�wiadczenie o niepe³nosprawno�ci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawno�ci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie 
z rehabilitacji leczniczej, ze �wiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. 
Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawno�ci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

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. Opie-
kuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e 
osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie 
funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotkania odbywaj¹ 
siê w ka¿d¹ pierwsz¹ �rodê miesi¹ca o godz. 14. 

 Apteka czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i 
pi¹tki od 13 do 14. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, któ-
re znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Numer 
telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwidzyn, ul. Grudzi¹dzka 6.

Katolicki O�rodek Adopcyjno-Opiekuñczy zaprasza ma³¿eñstwa oraz osoby samotne, które pragn¹ 
stworzyæ rodzinê zastêpcz¹ dla opuszczonych i osieroconych dzieci. KOAO pomo¿e w profesjonalny 
sposób przygotowaæ kandydatów do pe³nienia nowych obowi¹zków. Prowadzi szkolenia wed³ug 
uznanego na ca³ym �wiecie specjalnego programu. 

Wszelkich informacji na temat rodzinnej opieki zastêpczej udzielaj¹ pracownicy o�rodka w 
siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbl¹skiej w Kwidzynie przy ul. Warszaw-
skiej 14, tel. 55 246 80 56 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8 do 15.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób  z Autyzmem �SNOA� w 
Kwidzynie apeluje do wszyst-
kich ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. Można 
to zrobić przekazując 1% po-
datku. Konto organizacji: Po-
wiślański Bank Spółdzielczy 
w Kwidzynie, 60 83000009 
0001 5982 2000 0010

Szczegółowych informacji 
o działalności stowarzyszenia 
udzielają: Anna Jabłońska, 
prezes (lasica2662@poczta.
onet.pl, tel. 661 707 974), 
Alicja Kłos, wiceprezes (ala-
klos@o2.pl, tel. 509 569 406) 
i Dagna Zachorowska, psy-
cholog (dzachorowska@swps.
edu.pl, tel. 502 620 005).

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla 
Niepe³nosprawnych (ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34) 
zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, 
terapeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbi-
orów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powie�ci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz 
na płytach CD (także w formacie MP3), przeznaczone  dla 
osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauc-
zycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i peda-
gogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również 
czaspopisma specjalistyczne oraz materiały alternatywne, 
w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje 
mo¿liwo�æ dostarczania materia³ów bibliotecznych czyteln-
ikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania. 

Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: od godz.10 do godz.17
Wtorek: od godz.10 do godz.17
Środa: biblioteka nieczynna
Czwartek: od godz.10 do godz.17
Pi¹tek: od godz. 8 do godz.17

                                               Placówka Rodzinna w Postolinie 
                                              82-400 Sztum, Postolin, 
                                                  tel. 55 277 52 80
                                      Placówka Rodzinna w Sadlinkach
                                                  82-522 Sadlinki, ul. Szkolna 14, 
                                                            tel. 55 275 76 67

Dla potrzeb powiatu kwidzyńskiego funkcjonują dwie placówki rodzinne, w Postolinie 
i Sadlinkach, które zapewniają opiekę 12 dzieciom z Domu Dziecka w Kwidzynie.

Siedziba Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania 
o Niepe³nosprawno�ci mie�ci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje 
o dzia³alno�ci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Biblioteka dla niepełnosprawnych

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodek adopcyjny

Pomagają 
dzieciom

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświa-
tową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspierania 
Społeczności Lokalnych �Sapere Aude� z siedzibą w Kwidzynie. 
Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z wieloraką 
niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim oraz od 5 do 24 lat z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz au-
tyzmem. Placówka funkcjonuje zgodnie z kalendarzem szkolnym 
zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godz. 
7 - 15. Podopieczni objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, 
logopedyczną, rehabilitacyjną, opieką i wychowaniem. Ośrodek 
umożliwia uczniom nieodpłatną realizację obowiązku szkolnego 
w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

                              Okrągła Łąka 40
                           82-522 Sadlinki
                           tel.55 275 15 48
                           e-mail: orew@vp.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
Wychowawczy w Okrągłej Łące
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Poseł Jerzy Kozdroń wręczał medale niepełnosprawm jeźdżcom

Przysięgę olimpijką, w imieniu wszystich zawodników, złożył Dariusz Jaskulski z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Malborku, reprezentant Polski  na Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Atenach.

Niepełnosprawni jeźdźcy wzięli udział w Pomorskim Makroregionalnym Mityngu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych. 

Krzysztof Zdziarski odebrał nagrodę dla najstarszego zawodnika, ufundowaną przez Małgorzatę Daniluk, 
sędziego głównego zawodów

Puchar dla Mai Kul, najmłodszej zawodniczki mityngu, ufundował Józef Świokło, powiatowy lekarz 
weterynarii.

W XIII Pomorskim Ma-
kroregionalnym Mityngu 
Jazdy Konnej Olimpiad 
Specjalnych udział wzię-
li zawodnicy z sekcji 
Olimpiad Specjalnych 
przy Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Malbor-
ku, Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
w Tczewie, Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Kwidzynie, 
Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kwi-
dzynie, Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzy-
nie, Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie 
oraz Kole Pomocy Dzieci 
Niepełnosprawnych w 
Kwidzynie.

Rozegrano cztery konkurencje: ujeżdżenie, bieg z przeszkodami, wyścig dookoła beczek i sztafeta
Tradycyjnie w ceremoniale olimpijskim udział 
wzięli strażnicy miejscy.

Nipełnosprawni jeźdźcy udowadniają, że nawet najtrudniejsze bariery można pokonać. 
Turniej jest podsumowaniem całorocznej pracy zawodników oraz trenerów.       

 Fot. Jacek Kluczkowski
Mityng odbył się na Terenach Rekreacyjno-Wypo-
czynkowych �Miłosna�
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