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Nie chcieli, aby ich dzieci były traktowane jak obywa-
tele drugiej kategorii. Uznali, że muszą zrobić dla nich 
wszystko, aby mogły realizować w przyszłości swoje ma-
rzenia. Początki nie były łatwe, nie dlatego, że brakowało 
pieniędzy czy energii, ale dlatego, że najtrudniej  było 
przełamać bariery  tkwiące głęboko w ludziach. Początek 
lat 90. przynosił dopiero zmiany dotyczące postrzegania 
osób niepełnosprawnych, dlatego Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym stanęło przed ogromnym wyzwaniem: 
nie tylko pomóc dzieciom, ale obalić stereotypy dotyczące 
niepełnosprawności. Po 20 latach z dumą mogą powie-
dzieć, że się udało. 

Na zdjęciu: Anna Zmysłowska z Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawmym  z Oskarem      
                                                                                                          Fot. Jacek Kluczkowski
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- Staramy się poprzez orga-
nizowanie różnych zawodów 
wspierać szeroko rozumianą 
rehabilitację, która ma ogra-
niczać skutki niepełnospraw-
ności. Tego typu zawody to 
przede wszystkim poprawa 
sprawności manualnej i ru-
chowej. To okazja uczenia się 
wzajemnej tolerancji i wyro-
zumiałości oraz integracja 
osób niepełnosprawnych z 
mieszkańcami. Staramy się 
także, aby zawody pomagały 
dzieciom i młodzieży niepeł-
nosprawnej w pokonywaniu 
barier psychologicznych i 
społecznych. Uczestnikami 
imprezy, oprócz członków 
naszego koła, byli ucznio-
wie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego 
w Kwidzynie, wychowanki 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-

chowawczego, mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie, uczestnicy War-
sztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie oraz indywidu-
alne osoby. Zawody strzele-
ckie przeprowadził Andrzej 
Szpala z kolegami z Obrony 
Cywilnej i Zarządzania Kry-
zysowego w Kwidzynie. Nie 
mogło zabraknąć tradycyjnej 
grochówki, którą przygoto-
wały panie kucharki z Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie. Był również chleb ze 
smalcem, słodycze i napoje 
- podsumowuje Krystyna 
Piłkowska.

Wyniki niepełnospraw-
nych strzelców nie były 
istotne. Wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz słodycze.

                               (jk) 

Zawody przy Strumykowej

Strzelecki piknik
40 osób niepełnosprawnych wzięło udział w zawo-
dach strzeleckich, które odbyły się na strzelnicy przy 
ul. Strumykowej. Organizatorem imprezy było Koło 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Krystyna Pił-
kowska, prezes koła, twierdzi, że wprawdzie chodziło 
o dobrą zabawę, ale przy okazji realizowanych jest 
wiele ważnych zadań związanych z rehabilitacją.

40 niepełnosprawnych osób wzięło udział w zawodach strzeleckich, które odbyły się na strzelnicy przy ul. 
Strumykowej. Organizatorem imprezy było Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

31 października mija ter-
min składania wniosków 
o dofinansowanie kosztów 
usług tłumacza języka migo-
wego w roku akademickim 
2011/2012. Wsparcie będzie 
przyznawane w ramach progra-
mu „Pitagoras” realizowanego 
przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Celem programu jest 
zapewnienie pomocy tłumaczy 
migowych niesłyszącym i nie-
dosłyszącym, w tym głuchonie-
widomym i głuchoniedowidzą-
cym studentom, uczniom szkół 
policealnych oraz uczestnikom 
kursów przygotowawczych do 
egzaminów do szkół wyższych. 
Dofinansowanie obejmuje też 
urządzenia wspomagające sły-
szenie oraz inne, które nie-

pełnosprawni studenci mogą 
wykorzystać podczas zajęć lub w 
trakcie egzaminów. Z programu 
„Pitagoras” mogą skorzystać 
osoby niesłyszące lub niedosły-
szące, w tym głuchoniewidome 
i głuchoniedowidzące, które 
posiadają orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, studiują, 
uczą się w szkołach policealnych 
lub uczą się na kursach przygo-
towawczych do egzaminów do 
szkół wyższych, organizowanych 
przez uczelnie oraz zgłaszają 
potrzebę korzystania z usług 
tłumacza migowego lub koniecz-
ność zastosowania urządzeń 
wspomagających słyszenie lub 
innych urządzeń, w tym dostoso-
wanych do możliwości i potrzeb 
wynikających z dysfunkcji słu-
chu lub słuchu i wzroku.

Mija termin, złóż wniosek

- 5 listopada minie 20 lat 
od chwili naszego powstania. 
Zorganizowaliśmy się, aby 
pomagać naszym dzieciom 
i rodzinom, które muszą 
rozwiązywać wiele różnych 
problemów związanych z 
niepełnosprawnością ich 
dziecka. Wymieniamy do-
świadczenia i od początku 
staramy się przełamywać 
bariery psychiczne i spo-
łeczne. Zawsze dążyliśmy 
do tego, aby nasze niepeł-
nosprawne dzieci mogły 
wyjść z domów i zaistnieć 
w środowisku. Często ro-
dzice, gdy dowiadują się, że 
ich dziecko jest niepełno-
sprawne i będzie wymagało 
specjalnej opieki, zaczynają 
szukać pomocy i trafiają do 
naszego koła. Dzielimy się 
wówczas naszą wiedzą i 
doświadczeniem. Wsparcie 
innych osób, które borykają 
się z podobnymi problema-
mi, jest bardzo ważne. Ro-
dzice wiedzą, że nie są sami 
- mówi Krystyna Piłkowska, 
prezes Koła Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym w 
Kwidzynie. 

Koło pomaga dzieciom z 
każdym rodzajem niepełno-
sprawności. 

- Niepełnosprawne dzie-
cko musi być objęte rehabi-
litacją od urodzenia. Tylko 
wówczas istnieje duża szan-
sa, że w przyszłości będzie 
mogło być aktywne. Stałym 
punktem naszej działalno-
ści są zajęcia organizowane 
w świetlicy, która znajduje 
się w siedzibie koła przy 
ul. Kasprowicza. Poza tym 

Pomagają niepełnosprawnym dzieciom

20 lat z sercem na dłoni
Nie chcieli, aby ich dzieci były traktowane jak obywatele drugiej kategorii. 
Uznali, że muszą zrobić dla nich wszystko, aby mogły realizować w przyszłości 
swoje marzenia. Początki nie były łatwe, nie dlatego, że brakowało pieniędzy czy 
energii, ale dlatego, że najtrudniej  było przełamać bariery  tkwiące głęboko w 
ludziach. Początek lat 90 przynosił dopiero zmiany dotyczące postrzegania osób 
niepełnosprawnych, dlatego Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym stanęło 
przed ogromnym wyzwaniem: nie tylko pomóc dzieciom, ale obalić stereotypy do-
tyczące niepełnosprawności. Po 20 latach z dumą mogą powiedzieć, że się udało. 
Koło zrzesza ok. 50 rodziców oraz niepełnosprawnych dzieci. 

każdego roku organizuje-
my wycieczki i wyjazdy na 
turnusy rehabilitacyjne. 
Organizujemy też pikniki i 
spotkania okolicznościowe 
- twierdzi Krystyna Pił-
kowska. 

Koło jest organizatorem 
wielu imprez integracyj-
nych dla niepełnospraw-
nych z powiatu kwidzyń-
skiego. Zjawiają się na nich 
także goście spoza powiatu, 
a nawet województwa.

- Organizujemy różne 
zajęcia i zawody sportowe. 
Dart, bocce, boules, jeździe-
ctwo, tenis, strzelectwo to 
niektóre z nich. Regular-
nie organizujemy zawody 
wędkarskie. Jesteśmy też 
organizatorem spartakiady 
sportowo rekreacyjnej „Baw 
się razem z nami”. Przy 
kole działa sekcja Olimpiad 

Specjalnych. Poprzez takie 
działania wychodzimy do 
społeczeństwa. Nie zamyka-
my się we własnym kręgu. 
Pokazujemy, że wśród nas 
istnieją osoby niepełno-
sprawne, które mają prawo 
do uczestnictwa w życiu spo-
łeczeństwa i potrafią z tego 
prawa korzystać - podkreśla 
Krystyna Piłkowska.

Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym w Kwi-
dzynie jest laureatem na-
grody specjalnej „Serce na 
dłoni”, przyznawanej przez 
Krajowy Komitet Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej Ruchowo. 
Przyznano ją za pomoc oka-
zywaną dzieciom niepełno-
sprawnym. Pierwsze „Serce 
na dłoni”, otrzymał papież 
Jan Paweł II. 

                            (jk)

5 listopada o godz. 11.00 w restauracji „Miła” koło podsumuje 
swoją dotychczasową działalność. Zaplanowano między innymi 
pokaz multimedialny o działalności organizacji. Odbędą się 
także występ zespołu z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gór-
kach oraz pokaz taca nowoczesnego w wykonaniu tancerzy ze 
Szkoły Tańca Loud Street Dance. Na godz. 18.00 zaplanowano 
rozpoczęcie balu charytatywnego. Udział w balu to 100 zł od 
osoby. Pieniądze zebrane podczas balu zostaną przeznaczone na 
terapię i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.

Podsumują działalność

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzynie jest 
jednostką organizacyjną Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą 
w Warszawie. Towarzystwo posiada status organizacji pożytku pub-
licznego. Na konto Zarządu Głównego TPD można wpłacać 1 proc. 
należnego podatku. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-325 Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 6. BPH PBK S.A. Oddział Warszawa, ul. Jas-
na 1 38 1060 0076 0000 4010 2000 5651. Przekazując podatek należy 
napisać: 1% podatku na rzecz Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym (Koło Pomocy Dzieciom w Kwidzynie).

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym obchodzi swoje 20 urodziny. Na zdjęciu: jedna z wielu imprez integracyjnych, których koło jest organizatorem.
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Dary od Johannitów

Łóżka dla szpitala

- To kolejny dar dla na-
szego miasta i powiatu 
przygotowany przez zakon 
Johannitów. Łóżka nie są 
nowe, ale są w doskonałym 
stanie. Wartość daru to ok. 
100 tys. zł. Gdyby szpital 
chciał kupić nowe łóżka, 
musiałby wydać ok. 250 tys. 
zł. W przygotowanie i wysła-
nie daru do naszego powiatu 
zaangażowali się osobiście 
dr Chrystian Meyl z zakonu 
Johannitów  oraz Wilhelm 
Stuther, koordynujący przy-
gotowanie transportu ze 
strony kliniki. Jak zawsze 
przy tego typu transportach 
mogliśmy liczyć na pomoc 
przedsiębiorstwa transpor-
towo-spedycyjnego Adra-
Trans w Kwidzynie - mówi 
Kazimierz Gorlewicz, prze-
wodniczący rady miasta, 
który od wielu lat osobiście 
angażuje się w sprowadza-
nie darów dla mieszkańców 
miasta i powiatu.

Tradycyjnie w sprowa-
dzenie darów angażuje się 
też Towarzystwo Kultural-
ne Ludności Niemieckiej 
„Ojczyzna”, którym kieru-
je Manfred Ortmann. To 
kolejne wsparcie zakonu 
Johannitów dla powiatu 
kwidzyńskiego. Wiosną do 
Kwidzyna dotarły łóżka 
oraz chodziki dla Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie oraz wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, 

64 łóżka oraz szafki trafiły do Szpitala Powiatowego w Kwidzynie. Dar został 
przygotowany przez zakon Johannitów. Łóżka oraz szafki zamieniły mocno 
wyeksploatowany sprzęt. Dar dotarł do Kwidzyna z Sana Kliniken Sommerfeld 
w Niemczech. To specjalistyczne centrum chirurgiczne zajmujące się między 
innymi leczeniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 

działającej w ramach Fun-
dacji „Misericordia”. Zakon 
przekazał także 24 tysiące 
tubek pasty do zębów dla 
dzieci z najuboższych ro-
dzin w gminach Gardeja i 

Ryjewo, stacji socjalnych 
w Kwidzynie, Malborku i 
Olsztynie oraz domów po-
mocy społecznej w Ryjewie 
i Kwidzynie.

                                  (jk) 

64 łóżka oraz szafki trafiły do Szpitala Powiatowego w Kwidzynie. Dar został przygotowany przez zakon Johannitów.

Rozładunek darów w Szpitalu Powiatowym.

Łóżka trafiły między innymi na oddział chirurgii.

- Uczestnicy spotkania wy-
mienili się doświadczeniami 
wolontariackimi, opowiadali 
o swoich  emocjach, przeży-
ciach. Podczas debaty uzgodnili 
wspólne cele, do których chcą 
dążyć. Dziękujemy Marzenie 
Czyżewskiej, dyrektorowi szko-
ły oraz Aleksandrze  Borówce, 
pedagogowi szkolnemu za ser-
deczne przyjęcie oraz udziele-
nie wsparcia podczas debaty. 
Gratulujemy wspaniałej, doj-
rzałej młodzieży - podsumowuje 
debatę na temat wolontariatu 
Barbara Dzich z Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego 
w Kwidzynie, opiekująca się 
wolontariuszkami

Weronika Pruszyńska, wy-
chowanka MOW, uważa, że 
spotkanie w liceum było bardzo 
udane.

- Nie wszyscy uczestnicy 
byli wolontariuszami, co po-
zwoliło nam na zarażenie ich 
pomaganiem innym. My też 
dużo wyniosłyśmy z tej debaty. 
Poznałyśmy poglądy zupełnie 
inne niż nasze. Pomoże to nam 
w spełnieniu planów związa-
nych z wolontariatem - uważa 
Weronika Pruszyńska.

Wolontariuszka Kinga Szcze-
panik twierdzi, że od kiedy 
została wolontariuszką jest 
inną osobą.

- Jestem przekonana, że w 
każdym z nas jest taka iskier-
ka, którą może się podzielić z 
innymi. Uświadomiłam sobie, 
że to co robię teraz będzie 
miało znaczenie w przyszłości, 
że radość, jaką dzielę się z po-
trzebującymi, do mnie wróci. 

Moim zdaniem  wiele osób to 
wolontariusze, tylko, że sami 
o tym  nie wiedzą. Przekona-
łam się o tym podczas debaty. 
Młodzież, bez wyjątku, była 
bardzo zainteresowana tym co 
mówiłyśmy na temat wolon-
tariatu. Licealiści opowiadali 
też o swoich doświadczeniach 
związanych z pomocą innym 
- mówi Kinga Szeczpanik.

Nikola Wancke cieszy się, 
że mogła podzielić się swoimi 
doświadczeniami z młodzieżą.

- Mogłam opowiedzieć, że to 
co robię, daje radość innym, a 
mniej samej przynosi ogromną 
satysfakcję. Wolontariat to dla 
mnie radość i uśmiech. Odkry-
łam, że potrafię pomóc drugie-
mu człowiekowi i że nie jestem 
zła. Uświadomiłam sobie, że 
jest we mnie dobro - twierdzi 
Nikola Wancke.

W Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kwidzynie 
działa ok. 30 wolontariuszek, 
które pomagają chorym i nie-
pełnosprawnym w różnego 
rodzaju placówkach. Karoli-
na Warachowska i Weronika 
Pruszyńska, wolontariuszki z 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kwidzynie, 
wzięły w tym roku udział w  
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie. 460 młodych 
posłanek i posłów debatowało 
wówczas na temat rozwijania 
aktywności społecznej i wo-
lontariatu wśród młodzieży. 
Było to wyróżnienie za pracę 
wszystkich wolontariuszek z 
MOW.

                                   (jk) 

Debata w II LO
Wolontariat           
zmienia ludzi
Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego spotkały się z uczniami Liceum Społecz-
nego w Kwidzynie. Dziewczęta podzieliły się swoimi 
doświadczeniami na temat wolontariatu. Wycho-
wanki MOW można spotkać między innymi w Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie, hospicjum, Ośrod-
ku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w 
Okrągłej Łące, Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Górkach, świetlicach środowiskowych i szkołach. 

Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego spotkały się z uczniami Liceum Społecznego w 
Kwidzynie.                                                                                                                               Fot. MOW
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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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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” poœwiêcony  jest szeroko 
rozumianym problemom spo³ecznym. Pismo pe³ni 
tak¿e rolê swego rodzaju niezbêdnika, który pomaga 
znaleŸæ informacje na temat  zasi³ków, dodatków, 
stypendiów oraz innych Ÿróde³ 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 skromnoœci 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 
treœci. 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

Pomoc dla głuchoniewidomych
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym poszukuje osób z jednoczes-

nym 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 utrud-
niony dostęp do informacji. Z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc jej nie 
szukają, tylko zamykają się w domach. 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 zrekrutowaniu każdej nowej osoby można otrzymać od Towarzystwa Pomocy 
Głuchoniewidomym wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto. Osoby głuchoniewido-
me 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. Projekt 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 infolinii: 0 801 011 107. 
Informacje można znaleźć też na stronie internetowej 
projektu: www.mojapraca.org.pl
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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 jesteœcie w kryzysie - szukaj po-
mocy w Oœrodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  Mo¿na 
tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, szczególnie 
wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, zdarzeñ losowych 
zagro¿one jest czyjeœ ¿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).

Oœrodek 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, œroda 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 œw. 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).

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie 
z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. 
Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawnoœci  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 œrodê 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 Oœrodek 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 œwiecie specjalnego programu. 

Wszelkich informacji na temat rodzinnej opieki zastêpczej udzielaj¹ pracownicy oœrodka 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 powieœci 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¿liwoœæ 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 Niepe³nosprawnoœci mieœci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje 
o dzia³alnoœci 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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Tutaj kupisz świąteczne ozdoby

Warsztat Terapii Zajęciowej

Górki 4, 82-500 Kwidzyn

tel./fa
ks  55 279 35 64

e-mail: w
tzkwidzyn@wp.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach

Kupując u nas, wspierasz rehabilitację 

osób niepełnosprawnych!


