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Los nigdy jej nie rozpieszczał. Nie mogła liczyć na wsparcie rodziców. 
Świat wydawał się nieprzyjazny, wręcz złowrogi. Po urodzeniu sześcior-
ga dzieci sytuacja stała się jeszcze bardziej trudna, ale nie poddała się. 
Postanowiła walczyć o i ich przyszłość i z tej walki nie zamierza rezygno-
wać. Pani Marzena wie jednak, że sama sobie nie poradzi i wcale tego nie 
kryje, dlatego zaapelowała o pomoc. Pomocną dłoń wyciągnęły już gmina 
Ryjewo, w której mieszka oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. Znalazły się też osoby, które zaoferowały wsparcie. Od kilku 
tygodni mieszka w domu, który znalazł dla niej samorząd gminy. Trzeba go 
jednak urządzić, a to przekracza możliwości finansowe rodziny. 
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- Uczestnikami byli człon-
kowie Regionalnej Sekcji Po-
morskiej Polskiego Związku 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Kwidzynie i członkowie Kola 
Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym w Kwidzynie. Była 
także grupa osób z domów po-
mocy społecznej w Kwidzynie i 
Ryjewie. To nasz kolejny udział 
w festiwalu. Wszyscy mieli 
możliwość poznania podstaw 
żeglarstwa. Naszą grupą, liczą-
cą ponad 40 osób, zajął się pan 
Wiesław Nowakowski, który od 
lat promuje żeglarstwo wśród 
osób niepełnosprawnych. Sam 
jako osoba niepełnosprawna 
jest żeglarzem i dzieli się swoją 
wiedzą z innymi. Pogoda i hu-
mory dopisały. To wspaniała 
impreza i zamierzamy wziąć w 
niej udział w przyszłym roku 
- mówi Krystyna Piłkowska, 
przewodnicząca Kola Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 
w Kwidzynie. 

Festiwal już kolejny rok 
organizowany jest w Mię-
dzynarodowym Centrum 
Żeglarstwa i Turystyki 
Wodnej w Giżycku. Jego 
organizatorami są Stowa-
rzyszenie Mazurska Szkoła 
Żeglarstwa, Polski Związek 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
oraz Międzynarodowe Cen-
trum Żeglarstwa i Turystyki 
Wodnej. 

W żeglarskim festiwalu 
wziął udział Maciej Ochman, 
niepełnosprawny mieszka-
niec Prabut. 

- Jestem bardzo zadowolo-
ny z udziału w festiwalu. Po-

Festiwal w Giżycku

Niepełnosprawni         
pod żaglami
Poznawali arkana trudnej sztuki żeglarskiej. Do dyspozycji mieli cały sztab 
instruktorów i zapewnioną opiekę medyczną, a to wszystko za darmo. Niepełno-
sprawni z powiatu kwidzyńskiego wzięli udział w Festiwalu Sportów Wodnych 
Osób Niepełnosprawnych w Giżycku. To ogólnopolska impreza integracyjna z 
udziałem kilkuset osób, która pokazuje, że woda jest dostępną także dla osób 
niepełnosprawnych. Festiwal odbył się już po raz siódmy.

znałem podstawy żeglarstwa. 
Było trochę teorii i praktyki. 
Pozostała mi blizna po skale-
czeniu liną. Moczyłem dłonie, 
a okazało się, że nie wolno 
tego robić. Nie zraziło mnie to 
jednak. To wspaniała zabawa 
i chciałbym w przyszłości 
uzyskać patent żeglarski. 
Mam nadzieję, że mi się to 
uda - mówi Maciej Ochman.

Marek Pielecki, niepełno-
sprawny mieszkaniec gminy 
Kwidzyn, uważa, że impreza 
w Giżycku to interesujące do-
świadczenie.

- To możliwość integracji z 
innymi ciekawymi ludźmi, któ-
rzy mimo niepełnosprawności 
nie tracą pogody ducha i wiary 
we własne możliwości. Moim 

zdaniem tego typu imprezy 
powinny odbywać sie częściej. 
Takie inicjatywy to doskonały 
sposób, by niepełnosprawny 
poczuł sie pełnowartościo-
wym człowiekiem, a to jest 
najważniejsze - mówi Marek 
Pielecki.

Kadrę żeglarską stanowili 
członkowie i sympatycy Ma-
zurskiej Szkoły Żeglarstwa i 
Polskiego Związku Żeglarzy 
Niepełnosprawnych. Impreza 
została dofinansowana przez 
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 
Zwieńczeniem żeglarskich 
szkoleń były zawody. Najlep-
si niepełnosprawni żeglarze 
otrzymali puchary i dyplomy.

                                 (jk)

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego, 
którzy marzą o żeglarskiej przygodzie mogą zgłaszać się 
do Regionalnej Sekcji Pomorskiej Polskiego Związku 
Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie. Szczegóło-
wych informacji o pracy sekcji udziela prezes Arkadiusz 
Sokolnicki (tel. 693 452 405).

Uczestnicy Festiwalu Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych w Giżycku.

Puchary i dyplomy dla najlepszych.                                                                                Zdjęcia. KPDN

- Dofinansowanie ma 
zapewnić także możliwość 
wykorzystywania w trak-
cie zajęć oraz egzaminów 
urządzeń wspomagających 
słyszenie oraz innych urzą-
dzeń, w tym dostosowanych 
do możliwości i potrzeb 
wynikających z dysfunkcji 
słuchu lub słuchu i wzro-
ku. Do 31 października 
przyjmowane są wnioski 
o dofinansowanie kosztów 
usług tłumacza języka migo-
wego w roku akademickim 
2011/2012. Zachęcam więc 
do korzystania z możliwo-
ści dofinansowania usług 
tłumacza w ramach pro-
gramu realizowanego przez 
PFRON - mówi Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Z programu �Pitagoras� 
mogą skorzystać osoby nie-
słyszące lub niedosłyszące, 
w tym głuchoniewidome i 
głuchoniedowidzące, które 
posiadają orzeczenie o stop-

niu niepełnosprawności, 
studiują, uczą się w szkołach 
policealnych lub uczą się 
na kursach przygotowaw-
czych do egzaminów do szkół 
wyższych, organizowanych 
przez uczelnie oraz zgła-
szają potrzebę korzystania 
z usług tłumacza migowego 
lub konieczność zastosowa-
nia urządzeń wspomagają-
cych słyszenie lub innych 
urządzeń, w tym dostosowa-
nych do możliwości i potrzeb 
wynikających z dysfunkcji 
słuchu lub słuchu i wzroku.

Według PFRON niesły-
szący i niedosłyszący są 
jedną z grup osób niepełno-
sprawnych najbardziej po-
szkodowanych w dostępie do 
edukacji, w której przekaz 
słowny czy muzyczny odgry-
wa decydującą rolę. Dla osób 
niesłyszących język polski 
jest językiem obcym, dla-
tego w procesie nauczania 
potrzebne jest pośrednictwo 
tłumacza migowego.

                              (jk)

Język migowy z dofinansowaniem
Pitagoras dla          
głuchoniemych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych do końca października będzie przyj-
mował wnioski na dofinansowanie między innymi 
pracy tłumacza języka migowego. Pieniądze będą 
przyznawane w ramach programu �Pitagoras�. Jego 
celem jest zapewnienie niesłyszącym i niedosłyszą-
cym, w tym głuchoniewidomym i głuchoniedowidzą-
cym studentom, uczniom szkół policealnych oraz 
uczestnikom kursów przygotowawczych do egzami-
nów do szkół wyższych pomocy tłumaczy migowych.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym poszukuje osób z jed-
noczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Poszukiwania 
związane są z realizacją projektu �Wsparcie osób głuchoniewidomych 
na rynku pracy II - weź sprawy w swoje ręce�. Partnerem przy 
realizacji projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Ma on charakter ogólnopolski. Osoby głucho-
niewidome, ze względu na swoją specyficzną niepełnosprawność, 
mają bardzo utrudniony dostęp do informacji. Z reguły nie wiedzą, 
gdzie szukać pomocy, więc jej nie szukają, tylko zamykają się w do-
mach. Towarzystwo pomaga im wyjść z samotności. Pokazuje, że na 
wiele ich stać. Żeby jednak pomóc takim osobom, towarzystwo musi 
wiedzieć, gdzie takie osoby się znajdują. Jeśli w naszym otoczeniu 
znajdują się osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, 
to warto przekazać im informacje o projekcie. Głuchoniewidomi 
mogą otrzymać bezpłatną pomoc do końca 2012 r. Za pomoc w zre-
krutowaniu każdej nowej osoby można otrzymać od Towarzystwa 
Pomocy Głuchoniewidomym wynagrodzenie w wysokości 250 zł 
brutto. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać z projektu 
w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści 
z TPG pracują indywidualnie z każdą osobą, dostosowując ofertę do 
jej potrzeb i oczekiwań. Uczestnicy projektu mogą się między innymi 
dowiedzieć jak pracować i nie stracić renty, gdzie szukać pracy i jak 
rozmawiać z pracodawcami oraz jak poprawić swój wizerunek. Pro-
jekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów. 

Makroregion Północno-Zachodni obejmuje woj. pomorskie, 
zachodniopomorskie i wielkopolskie. Ul. Bażyńskiego 32, 
80-309 Gdańsk, e-mail: pokl_gdansk@tpg.org.pl. Nr infoli-
nii: 0 801 011 107). Informacje można znaleźć też na stronie 
internetowej projektu: www.mojapraca.org.pl.

Pomoc dla głuchoniewidomych
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- Bardzo się cieszę, że je-
steśmy wreszcie na swoim. 
Nie sposób nawet porównać 
warunków, w jakich miesz-
kaliśmy przez ostatnie lata. 
Najstarsze z dzieci skończyło 
10 lat, natomiast najmłodsze 
ma 14 miesięcy. Nareszcie mają 
odpowiednie warunki. Dzięki 
pomocy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie mamy już 
meble w kuchni. Kupiliśmy dwa 
taborety i dwie klamki do drzwi. 
Niestety w żadnych drzwiach 
ich nie było. Sama postarałam 
się o wykonanie centralnego 
ogrzewania. Gmina zapłaciła 
za wykonanie prac. Ja kupiłam 
piec i wszystkie elementy insta-
lacji na raty. Nadal jednak po-
trzebujemy wielu rzeczy. Przed 
zimą przydałoby się położyć na 
podłodze gumoleum, żeby było 
cieplej. Na razie położyłam na 
podłodze wszystko co miałam, 
aby dzieci nie chodziły po beto-
nowej posadzce. W pokojach i 
łazience nie ma podłogi - mówi 
pani Marzena.

Dodaje, że brakuje także meb-
li i zimowych ubrań dla dzieci. 

- Przydałoby się łóżka dla 
dzieci. Te na których śpią są 
mocno zniszczone. Ja śpię na 
materacu. Przydałyby się także 

rzeczy na zimę dla dzieci. W tym 
miesiącu doszły jeszcze wydatki 
szkolne. To prawie 1000 zł na 
trójkę dzieci, a moje dochody 
miesięczne to ok. 2 tys. zł. Z 
pomocą przyszedł nam dyrektor 
szkoły i pieniądze za podręczni-
ki zwrócę po otrzymaniu zasiłku 
szkolnego. Mam także inne wy-
datki. Jeden z moich synów po-
trzebuje specjalnej maści. Sześć 
la temu poparzył się i do dzisiaj 
muszę kupować drogą maść. 
Jedna tubka kosztuje ponad 
60 zł.  Moja córka w ubiegłym 
roku miała sepsę i zapalenie 
opon rdzeniowo-mózgowych, 
ale już jest wszystko dobrze. 
Gorzej znosi jednak wszelkie 
infekcje. Potrafi się odwodnić 
przy grypie. Zresztą w okresie 
jesienno-zimowym jak zaczyna 
chorować jedno dziecko, to za 
chwilę chore są już wszystkie. 
Nie jest łatwo poradzić sobie 
z tym wszystkich, ale dajemy 
radę - mówi Pani Marzena.

Dodaje, że chce zapewnić 
dzieciom wszystko co tylko 
możliwe.

- Wiem, że mam dużo dzieci 
i że nie jest łatwo. Staram się 
jak tylko mogę, aby zapewnić 
im lepszą przyszłość i zrobię 
wszystko, aby tak się stało. 

Nie zamierzam się poddawać 
- twierdzi pani Marzena.

Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie, uważa, 
że rodzina pani Marzeny zasłu-
guje na pomoc.

- To bardzo zaradna kobieta, 
która na przekór wszystkiemu 
postanowiła wychować sześcioro 
dzieci. Nie narzeka na swój los. 
Żyje bardzo skromnie, ale dba 
o dzieci i zrobi wszystko, aby 
zapewnić im dobrą przyszłość. 
Przecież mogła rozłożyć bezrad-
nie ręce i powiedzieć: nie radzę 
sobie. Dzieci objęte zostałyby 
wówczas różnymi formami opie-
ki zastępczej. Oczywiście możli-
wości finansowe tej rodziny są 
ograniczone. Po wprowadzeniu 
się do nowego domu brakuje 
dosłownie wszystkiego, dlatego 
już kolejny tydzień apelujemy o 
udzielenie pomocy. Ta rodzina 
na to zasługuje - twierdzi Re-
nata Majda.

Dodaje, że rodzinie brakuje 
jeszcze wielu rzeczy, w tym 
materiałów budowlanych, aby 
zakończyć remont. Potrzebne są 
między innymi nowe okna. Te 
które znajdują się w budynku 
muszą być zamykane za po-
mocą gwoździ. Przydałyby się 

Los nigdy jej nie rozpieszczał. Nie mogła liczyć na wsparcie rodziców. Świat wydawał się nieprzyjazny, 
wręcz złowrogi. Po urodzeniu sześciorga dzieci sytuacja stała się jeszcze bardziej trudna, ale nie poddała 
się. Postanowiła walczyć o i ich przyszłość i z tej walki nie zamierza rezygnować. Pani Marzena wie jednak, 
że sama sobie nie poradzi i wcale tego nie kryje, dlatego zaapelowała o pomoc. Pomocną dłoń wyciągnęły 
już gmina Ryjewo, w której mieszka, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Znalazły się 
też osoby, które zaoferowały wsparcie. Od kilku tygodni mieszka w domu, który znalazła dla niej gmina. 
Trzeba go jednak urządzić, a to przekracza możliwości finansowe rodziny.

Zasługują na pomoc

Rodzina potrzebuje wsparcia

nowe drzwi, płytki podłogowe, 
panele podłogowe lub zwyczajne 
gumoleum. Stół, krzesła, meble 
pokojowe, łóżka, wersalka oraz 
fotele to meble, które przydały-
by się rodzinie z gminy Ryjewo. 
Dzieci marzą o komputerze, ale 
na razie taki zakup leży poza 
zasięgiem rodziny.

- Proszę tylko, aby były to rze-
czy, które są w dobrym stanie, 
a po prostu stały się z różnych 
powodów niepotrzebne - apeluje 
Renata Majda.

Mikołaj Gogol napisał kie-
dyś, że nigdy nie jesteśmy 
tak biedni, aby nie stać nas 
było na udzielenie pomocy 
bliźniemu. Być może te słowa i 
czyny rodziny z gminy Ryjewo, 
która walczy jedynie o zwykłe, 
normalne życie, poruszą naszą 
wrażliwość.

        Jacek Kluczkowski

Wszystkie osoby, które 
chcą pomóc oraz oso-
by potrzebujące pomocy, 
proszone są o kontakt z 
sekretariatem Powiato-
wego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 
Tel. 55 279 9915, 55 646 
1800, email: pcprkwi-
dzyn@poczta.fm

Nareszcie na swoim, ale potrzebna jest pomoc dla rodziny z gminy Ryjewo. Brakuje jeszcze wielu rzeczy, w tym materiałów budowlanych, aby zakończyć remont. Potrzebne są między innymi nowe okna. Te które są 
muszą być zamykane za pomocą gwoździ. Przydałyby się nowe drzwi, płytki podłogowe, panele podłogowe lub zwyczajne gumoleum, stół, krzesła, meble pokojowe, łóżka, wersalka oraz fotele.

Pieniądze na edukację

- Ze wsparcia mogą skorzy-
stać między innymi studenci 
studiów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz jednolitych stu-
diów magisterskich, prowa-
dzonych przez szkoły wyższe. 
Mogą to być publiczne lub 
niepubliczne szkoły wyższe. 
Zachęcam do skorzystania z 
tego programu. Oczywiście 
jeśli ktoś będzie miał kłopot z 
przygotowaniem wniosku, za-
praszam do naszego centrum. 
Pomożemy w jego przygoto-
waniu - mówi Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.

PFRON przypomina, że w 
ramach programu nie można 
uzyskać dofinansowania kosz-
tów zakupu sprzętu kompute-
rowego. Studenci ubiegający 
się o dofinansowanie muszą 
między innymi wykazać, że 
uzyskali w okresie zaliczo-
nych lat studiów średnią ocen 
nie niższą niż 4,50, jeżeli naj-
wyższą oceną w skali ocen jest 
5.00. Jeżeli najwyższą oceną 
w skali ocen jest 5.50, to ocena 
nie może być niższa niż 4,70. 
W skali ocen do 6.00 średnia 
ocen musi wynosić minimum 
5.00. Student nie może powta-
rzać roku, chyba że wynikało 
to z przyczyn zdrowotnych. 
Wysokość pomocy uzależniona 
jest od średnich miesięcznych 
dochodów brutto. 

                                 (jk)

Wsparcie     
dla studentów
Tylko do 10 paździer-
nika można składać 
wnioski o dofinansowa-
nie w ramach programu 
�Student II -kształcenie 
ustawiczne osób niepeł-
nosprawnych�. Program 
realizowany jest przez 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. O 
przyznanie wsparcia 
mogą ubiegać się osoby 
z orzeczonym znacznym 
lub umiarkowanym 
stopniem niepełno-
sprawności. 

Oddzia ł  Pomorski 
Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 
Gdańsku przy ulicy Ba-
żyńskiego 32 (tel. 058 554 
85 16). Strona interneto-
wa: www.pfron.org.pl. Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie 
przy ulicy Grudziądzkiej 
30, tel. 55 279 99 15, 55 
646 18 00. 

Udzielają informacji
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15 lat Stowarzyszenia Klub Abstynenta

Siła trwania w trzeźwości
- Trzeźwiejący alkoholik musi znaleźć w sobie motywację. Musi być ona większa niż przyjemność picia. Należy następnie wyznaczać 
sobie małe zadania do realizacji, na miarę osoby uzależnionej -  to słowa Sylwestra Żebrowskiego,  pierwszego prezesa Stowarzyszenia 
Klub Abstynenta, zmarłego kilka lat temu. Słowa te mogą stanowić swego rodzaju motto działań, które prowadzą do członkostwa w 
organizacji, która od lat promuje trzeźwy styl życia. Stowarzyszenie Klub Abstynenta obchodziło 15-lecie swojego istnienia. W spotkaniu 
udział wzięli między innymi członkowie organizacji oraz ich rodziny. Była to nie tylko okazja do podsumowania wieloletniej działalno-
ści, ale wspominania takich osób, jak pierwszy prezes, który stworzył coś, co nie tylko przetrwało tyle lat, ale nieustannie się rozwija.

Bogdan Hałabiś, prezes sto-
warzyszenia, przypomina, że 
organizacja została powołana 
przez grupę ludzi silnie zaan-
gażowanych w kultywowanie 
życia w abstynencji.

- Zdobytym na tej drodze do-
robkiem doświadczeń i radości 
postanowiła się twórczo po-
dzielić z innymi ludźmi, którzy 
jeżeli zechcą mogą też kontynu-
ować swoje życie w abstynencji, 
w atmosferze porozumienia, 
współdziałania i wzajemnej 
przyjaźni i pokazać własnym 
przykładem, że takie życie, 
przy odrobienie osobistego za-
angażowania, dostępne jest dla 
każdego z nas, zwykłych ludzi 
- podkreśla Bogdan Hałabiś.

Dodaje, że stowarzyszenie 
zawsze dobrze współodczuwało 
aktualne potrzeby społeczności 
lokalnej, a to między innymi 
dzięki ludziom tak charyzma-
tycznym jak Sylwester Że-
browski, wieloletni prezes or-
ganizacji oraz Janusz Mielnik, 
wieloletni skarbnik i kierownik 
punktu konsultacyjnego, dzia-
łającym przy stowarzyszeniu. 
Prezes podkreślił także, że 
organizacja może liczyć na 
wsparcie samorządów miasta 
Kwidzyna, gminy Kwidzyn 
oraz powiatu kwidzyńskiego.

Janusz Mielnik, skarbnik 
stowarzyszenia wspomina, że 
najpierw powstały grupy ano-
nimowych alkoholików. 

- To było 22 lata temu. Po-
jawili się wtedy ludzie, którzy 
postanowili żyć na trzeźwo. 
Założyli w Polsce, a później w 
Kwidzynie grupy AA. Było to 
jednak za mało. Taka grupa 
spotykała się raz w tygodniu, 
a pozostałe dni były tylko ocze-
kiwaniem na następne spot-
kanie. Pojawiały się wówczas 
myśli o piciu. Pomyśleliśmy 
więc o tym, aby stworzyć miej-
sce, w którym moglibyśmy spo-
tykać się częściej, aby w każdej 
chwili porozmawiać na temat 
naszych problemów, których 
nikt inny nie znał. Niektórzy 
dziwili się, że są ludzie, którzy 
chcą żyć inaczej. Czy jesteśmy 
inni, a może lepsi? Nie, my po 
prostu wiemy doskonale, że 
przez alkohol znaleźliśmy się 
na samym dnie. Drugi raz nie 
chcemy się tam znaleźć. Mamy 
kochające rodziny, żony i dzie-
ci, wspaniałe domy i pracę. Bę-

dąc na dnie marzyliśmy o tym 
i gdy już to mamy nie chcemy 
tego za nic stracić. Nasz główny 
cel to promowanie trzeźwości. 
Problem alkoholowy istnieje w 
wielu rodzinach. Chcielibyśmy, 
aby trzeźwość była traktowana 
jak norma, a nie jakieś dzi-
wactwo. Nie potrzebujemy do 
dobrej zabawy alkoholu. Od 
ponad 20 lat nie piję. Bywa, 
że jestem raz lub więcej razy w 
roku na weselu. Gdy wsiadam 
rano do samochodu, wiele osób 
ze dziwieniem pyta mnie jak ja 
pojadę, skoro jestem po weselu. 
Odpowiadam, że normalnie, bo 
nie piłem. Słyszę wówczas, że 
to niemożliwe, bo się bardzo 
dobrze bawiłem - mówi Janusz 
Mielnik.

W stowarzyszeniu działają 
także osoby, które nie miały 
problemu z uzależnieniem od 
alkoholu, ale świadomie wy-
brały utrzymanie trzeźwości 
przez całe życie.

- Mam wsparcie wielu osób, 
które zaangażowały się w pra-
cę stowarzyszenia. Pomagały 
nam w trudnych sytuacjach 

i pomagają nadal. To między 
innymi psychologowie czy leka-
rze. Na tych osobach opieramy 
swój rozwój. Już na początku 
byliśmy świadomi, że sami nie 
damy rady - podkreśla Janusz 
Mielnik. 

Podkreśla, że miejsce w któ-
rym znajduje się dzisiaj stowa-
rzyszenie to zasługa Sylwestra 
Żebrowskiego.

- Kolega Sylwek nie był 
tylko duszą i ciałem naszej 
organizacji, ale lokomotywą, 
która to wszystko ciągnęła. To 
osoba inspirująca do działania 
i porywająca nas wszystkich. 
Mówi się, że nie ma ludzi nieza-
stąpionych. Może i nie ma, ale 
nam go brakuje. Od czasu gdy 
go już z nami nie ma następo-
wały różne zmiany, ale nadal 
czujemy, że ciągle jest z nami 
- uważa Janusz Mielnik.

Wanda Masalska-Szymanek, 
psycholog współpracująca od 
początku ze stowarzyszeniem, 
sięga pamięcią do 1988 roku. 
Wtedy na  terenie Kwidzyna 
zaczęła się tworzyć pierwsza 
grupa anonimowych alkoholi-

ków w Zakładzie Karnym. 
- Pracowałam tam wów-

czas jako psycholog. Prawie 
równolegle powstała grupa 
AA w mieście. W tworzeniu 
jednej i drugiej grupy poma-
gali członkowie AA z Elbląga.  
Mam w pamięci wiele anegdot 
związanych z naszymi kontak-
tami. Na pierwsze spotkanie 
umówiliśmy się w restauracji 
obok dworca PKP w Kwidzy-
nie. Liderem grupy z Elbląga 
był wówczas Zbyszek. Kiedy 
zapytałam przez telefon jak 
was poznam, odpowiedział, że 
nie będzie problemu, gdyż będą 
jedynymi trzeźwymi na sali 
- wspomina Wanda Masalska-
Szymanek. 

Podkreśla, że dla niej ju-
bileusz organizacji to przede 
wszystkim wspomnienie ludzi, 
których spotkała w ciągu tych 
wszystkich lat.

- Fascynowały mnie spot-
kania z ludźmi, którzy potra-
fili otwarcie mówić o swoich 
problemach i z wielką euforią 
wierzyć w nową drogę do uzy-
skania kontroli nad swoim 

Bogdan Hałabiś, prezes stowarzyszenia, przypomina, że organizacja została powołana przez grupę ludzi silnie zaangażowanych w kultywowanie życia w 
abstynencji.

życiem. Byłam pierwszym 
psychologiem zaangażowa-
nym w tworzenie i rozwijanie 
poradnictwa psychologicznego, 
w punkcie konsultacyjnym 
stowarzyszenia, dla osób wy-
chodzących z nałogu oraz 
ich rodzin. Ten początkowy 
okres kojarzy mi się głównie 
z osobistym przeżywaniem 
każdego otwartego mityngu 
i podziwem dla tkwiącej w 
człowieku wewnętrznej siły, 
która powodowała, że ludzie 
głęboko doświadczeni, czasami 
nawet degradacją, stratą w 
relacjach z bliskimi, napięt-
nowani i odrzuceni, potrafili 
odbić się od dna i zbudować 
życie na nowo - mówi Wanda 
Masalska-Szymanek. 

Dodaje, że ogromną rolę 
Sylwestra Żebrowskiego w 
tworzeniu stowarzyszenia.

- To głównie dzięki jego za-
angażowaniu i determinacji, 
najpierw w pokonaniu włas-
nego uzależnienia, a potem od-
daniu się dla innych, udało się 
rozpocząć i rozwinąć działal-
ność stowarzyszenia. Sylwek 
był człowiekiem szczególnym. 
Razem z żoną Elą potrafił 
stworzyć atmosferę ciepła i 
życzliwości dla każdego po-
trzebującego pomocy. Sylwka 
nie ma już z nami, ale myślę, 
że podobnie jak ja, także wiele 
osób nadal ma jego numer w 
swoim telefonie komórkowym 
i w chwili zwątpienia, zała-
mania, smutku, cierpienia, 
w pierwszym odruchu pró-
buje szukać u niego pomocy 
i pocieszenia - uważa Wanda 
Masalska-Szymanek.

Stowarzyszenie Klub Abs-
tynenta to alternatywa dla 
innego stylu życia. To tak-
że szansa dla tych, którzy 
szukają bezinteresownej 
pomocy i zrozumienia dla 
swoich problemów. Klub 
Abstynenta często był utoż-
samiany z grupami AA. Tak 
jednak nie jest. W Klubie są 
osoby, które lubią spędzać 
czas w towarzystwie osób 
niepijących. Warunkiem 
członkostwa w organizacji 
jest abstynencja. Są w niej 
także osoby, które miały 
problemy, ale już nie piją. To 
właśnie ich doświadczenie 
pozwala pomagać innym.

                                (jk)
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W sklepach medycznych można nabyć sprzęt rehabilitacyjny i środki ortopedyczne 
(wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, materace przeciwodleżynowe itp.) oraz uzyskać 
szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowania zakupu z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Infolinia PFRON

Posłuchaj o leku przez telefon

Świadczenia rodzinne

Napisz lub zadzwoń

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, 
ogólnopolskiej, informacyjnej linii telefonicznej 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego 
można uzyskać informacje między innymi na temat 
uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa 
rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wskaże 
ścieżki załatwiania różnych spraw, między innymi 
turnusów rehabilitacyjnych. Pod numerem bezpłatnej 
linii będzie można także uzyskać dane teleadresowe 
wszystkich oddziałów PFRON oraz powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie oraz zapoznać się z programami 
skierowanymi do osób indywidualnych. Infolinia 
funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10.00 � 18.00.

Dział świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kwidzynie informuje, iż w związku 
z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego wnioski o 
przyznanie świadczeń rodzinnych oraz funduszu ali-
mentacyjnego można składać w siedzibie ośrodka przy 
ul. Grudziądzkiej 6, pokój nr 8, tel. 55 646 46 36. 

Terminy przyjęć wniosków w okresie od 1 września 
do 31 października 2011 r. 
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek -  7.00 - 15.00. 
Środa - 7.00 -16.00. 

Wiele z tematów prezentowanych na ³amach �Obser-
watora� dotyczy problemów osób niepe³nosprawnych 
oraz chorych. Dodatek 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 �Obserwa-
tora�. Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y a 
tak¿e uwagi na temat poruszanych na jego ³amach 
tre�ci. Zadzwoñ lub napisz: �Obserwator�, Gór-
ki 4. 82-500 Kwidzyn, tel./faks  055 279 35 64. 
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zachęca osoby objęte różnymi 
formami pomocy społecznej do korzystania z bezpłatnej porady prawnika. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało możliwość bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, ale 
poprzez pocztę elektroniczną. Będzie się można kontaktować z Krajowym Ośrodkiem Informacji 
i Doradztwa Prawnego Z bezpłatnych porad mogą skorzystać tylko osoby korzystające z pomocy 
społecznej, ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie oraz członkowie 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 materialnej lub zdrowotnej. Osob y, które będą 
miały problem ze sformułowaniem pytania do prawnika mogą skorzystać z pomocy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. PCPR podkreśla, że pomoc  dotyczy tylko spraw zwią-
zanych z pomocą społeczną, a nie np. dziedziczenia czy jakiś innych spraw majątkowych.

Osoby niedowidzące lub niewidome, które 
chcą się dowiedzieć o lekach kupionych w 
aptece, mogą skorzystać z bezpłatnej linii te-
lefonicznej 800 706 848. Zawartość ulotki zostanie 
przedstawiona w formie dźwiękowej. Jak informuje 
Polski Związek Niewidomych, baza ulotek z każdym 
dniem się powiększa. Bezpłatną infolinię urucho-
miła w ubiegłym roku firma �MEDsynC Skotnicki, 
Weksler�. Wciąż uzupełniany katalog ulotek różnych 
lekarstwa znajduje się na stronie internetowej www.
medsync.pl. W ramach infolinii konsultanci udzielają 
wszelkich informacji związanych z udostępnieniem 
dźwiękowych ulotek farmaceutycznych. Infolinia jest 
czynna całą dobę przez cały tydzień. Z konsultantem 
można porozmawiać w dni powszednie, w godz. 8.00 - 
20.00. Co ważne infolinia nie zawiera reklam, a jedynie 
dźwiękowe informacje o lekach.

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 : adwokat@adwokat-rodzinny.com. Prawnicy 
udzielają porad prawnych lub informacji zwykle w terminie do 14 dni.

Sprzęt rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi zbiórkę sprzętu gospodarstwa do-
mowego, w tym mebli, wózków dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz materiałów 
budowlanych. Zbiórka nie dotyczy odzieży i obuwia. Dary trafią do najbradziej potrzebujących 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Celem akcji jest umożliwienie przekazania niepotrzebnych, 
ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy, które mogą służyć innym. To, że coś jest nam niepo-
trzebne, rzadko oznacza, że jest zużyte. Pamiętajmy tylko, aby ofiarować jedynie to, co jest w dobrym 
stanie, co jest sprawne i co sami przyjęlibyśmy bez wahania, gdybyśmy byli w potrzebie. Ponieważ 
nie posiadamy magazynu na gromadzenie tych rzeczy, są one bezpośrednio odbierane przez osoby 
potrzebujące od darczyńców. PCPR bardzo pilnie poszukuje darczyńców, którzy przekazaliby dary 
dla rodziny z Ryjewa z sześciorgiem dzieci w wieku od 14 miesięcy do 10 lat. Rodzina mieszkała 
w bardzo złych warunkach. Zajmowała dwa bardzo malutkie pokoje. Dzięki staraniom PCPR oraz 
wójta gminy Ryjewo otrzymała mieszkanie. Potrzebuje jednak wszystkiego do jego wyremontowania 
i urządzenia. Głównym źródłem utrzymania tej rodziny są świadczenia z pomocy społecznej. Nie 
jest więc w stanie pokryć wszystkich wydatków. Pomalowała tez mieszkanie. Brak jeszcze wielu 
rzeczy, w tym materiałów budowlanych, aby zakończyć remont. Potrzebne są okna, drzwi, płytki 
podłogowe, panele podłogowe, umywalka, karnisze, farby, stół, krzesła, szafki kuchenne, meble 
pokojowe, łóżka, wersalka oraz fotele.Wszystkie osoby, które chcą pomóc oraz osoby potrze-
bujące pomocy, proszone są o kontakt z sekretariatem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915, 55 646 1800, email: pcprkwidzyn@poczta.fm

Rodziny potrzebują Twojej pomocy

Bezpłatna pomoc prawna

Warsztat Terapii Zajêciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację �Misericordia�zaprasza nie-
pełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych. 
WTZ to mo¿liwo�æ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. W warsztacie zdobywa siê wiele umiejêtno�ci, 
które przydają się w ¿yciu codziennym oraz w przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników 
warsztatu znajduje pracę i rozpoczyna samodzielne życie. Uczestnikami warsztatu mog¹ zostaæ 
osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawno�ci w 
orzeczeniu o stopniu niepe³nosprawno�ci wydanym przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o 
Stopniu Niepe³nosprawno�ci oraz posiadaj¹cy dodatkowo zapis we wskazaniach - uczestnictwo 
w terapii zajêciowej. 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, stolarskiej, ceramicznej, plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyjnej, artystycznej i ogrodniczo-gospodarczej. Podczas zajêæ rozwijane 
s¹ miêdzy innymi psychofizyczne sprawno�ci niezbêdne w pracy, podstawowe, a tak¿e specja-
listyczne umiejêtno�ci zawodowe. Umo¿liwiaj¹ one podjêcie pracy zarobkowej lub szkolenia 
zawodowego. Wobec wszystkich uczestników zajêæ terapeutycznych stosowane s¹ dwie formy 
rehabilitacji medycznej: kinezyterapia (obejmuje miêdzy innymi æwiczenia gimnastyczne i 
ró¿ne formy  czynnego   wypoczynku i relaksu) i fizykoterapia (elektroterapia, termoterapia, 
�wiat³olecznictwo i ultrad�wiêki, magnetoterapia, laseroterapia). Dzia³alno�æ warsztatu fi-
nansowana jest w 90 proc. przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. 
Pozosta³e �rodki pochodz¹ od samorz¹du powiatu.W powiecie funkcjonuje również drugi WTZ, 
w Ryjewie. 

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

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

Warsztat zaprasza niepełnosprawnych
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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), 
Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof Lech 
i Marek Pielecki. 
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne 
im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Redakcja za-

strzega 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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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 intelek-
tualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, natomiast Dom Pomocy Spo-
łecznej 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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