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Niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą. Przekraczają 
granice, które wydają się nie do pokonania. Uważają, że należy 
cieszyć się chwilą, a  bariery, nawet te największe, są po to, aby 
je pokonywać. Żeglarze z Regionalnej Sekcji Pomorskiej Polskie-
go Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie obchodzili 
pięciolecie swojej działalności. Zaczynali skromnie, organizując  
wyjazdy oraz imprezy żeglarskie. Obecnie organizują turnusy 
dla niepełnosprawnych podczas których można zdobyć żeglarski 
patent i spróbować swoich sił w zawodach żeglarskich.

Fot. wykorzystano materiały
 A. Sokolnickiego
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- Ich celem jest wyłonienie 
najlepszych zawodników, którzy 
wezmą udział w zmaganiach 
niepełnosprawnych warcabistów 
z całego Pomorza. W okresie je-
sienno-zimowym organizowany 
jest turniej o Puchar Dyrekto-
ra Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie, natomiast wiosną o 
puchar kierownika Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach. 
Turniej jest finałem rozgrywek, 

które prowadzone są podczas 
całego sezonu - mówi Wiesława 
Cichowicz z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie.

W Pomorskim Turnieju Warca-
bowym Domów Pomocy Społecznej 
każdego roku bierze udział ok.60 
zawodników z całego województwa. 
W tym roku turniej, który ma się 
odbyć 7 marca, zorganizowany zo-
stanie po raz dziesiąty. 

                                            (jk) 

Warcaby w DPS

Walczyli o puchar dyrektora
Mariusz Kobus został zwycięzcą turnieju warcabowego rozegranego w kwidzyńskim 
Domu Pomocy Społecznej. Zawodnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach w ubie-
głym roku był drugi w Pomorskim Turnieju Warcabowym Domów Pomocy Społecznej. 
Drugie miejsce zajął Jan Nowakowski z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, nato-
miast trzecie Artur Jurczak (WTZ Górki). Tego typu turnieje to już tradycja. Organizo-
wane są dwa razy w roku. 

Mariusz Kobus został zwycięzcą turnieju warcabowego rozegranego w kwidzyńskim Domu Pomocy Społecznej. 

Niepełnosprawni wacabiści walczyli o Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

- To zadanie będzie realizował 
samorząd województwa pomorskiego 
poprzez ośrodek adopcyjny funkcjo-
nujący w strukturach Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego. Ośrodek ten 
prowadzi wojewódzki bank danych 
o dzieciach z terenu województwa 
pomorskiego oczekujących na ad-
opcję. Ponieważ zgodnie z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, jeśli jakiś ośro-
dek przeprowadził w ubiegłym roku 
dziesięć adopcji, to musiał otrzymać 
zlecenie tego zadania. Zadanie to 
powierzono gdańskiej Fundacji 
„Dla Rodziny”. Mieszkańcy naszego 
powiatu, którzy są zainteresowani 

adopcją, muszą obecnie korzystać  z 
gdańskich ośrodków. Mogą oczywi-
ście wybrać z usług której placówki 
będą korzystać. Tak samo my je-
steśmy zobowiązani do zgłaszania 
dzieci wolnych do adopcji i tak samo 
możemy wybrać ośrodek publiczny 
lub niepubliczny. Ten niepubliczny 
będzie działał przez rok, chyba że 
marszałek ponownie zleci realizację 
tego zadania Fundacji „Dla Rodziny” 
- mówi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie.

Dodaje, że rodziców adopcyjnych 
w województwie pomorskim ocze-
kujących na dzieci jest dosyć dużo, 
ale chcą oni przede wszystkim 

zaopiekować się małym dzieckiem. 
Trudniej znaleźć rodziny, które chcą 
adoptować dziecko niepełnospraw-
ne lub starsze, a takich dzieci jest 
najwięcej. 

Trudno na razie przewidzieć, jak 
będą przebiegały adopcje po tym, 
jak przestały działać takie placówki, 
jak Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Kwidzynie. Pracownicy likwidowa-
nych ośrodków oraz rodzice alarmo-
wali, że wydłuży się czas związany 
z przeprowadzeniem wszelkich pro-
cedur. Poza tym wszystkie sprawy 
będzie trzeba obecnie załatwiać w 
Gdańsku, a nie w Kwidzynie.

                                              (jk)

Zadanie tylko dla marszałka

Adopcja dziecka poza powiatem kwidzyńskim
Wszelkie procedury związane z adopcją dziecka nie będą się odbywały w powiecie kwidzyńskim. Od nowego roku zadanie to znajdu-
je się w gestii marszałka województwa. Oznacza to koniec adopcji prowadzonych przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w 
Kwidzynie. Wszystko za sprawą nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
ul. Hallera 14, 
80-401 Gdańsk
tel. (58) 326 84 30 do 36
Godziny pracy: 
Poniedziałek -7.45-19.00
Wtorek -7.45 - 15.45
Środa: - 7.45 - 15;45
Czwartek - 7;45 - 19.00
Piątek: - 7.45 - 15.45

Ośrodek Adopcyjny Fundacji
 „Dla Rodziny” w Gdańsku 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2
tel. 58 511 03 75

Ośrodki adopcyjne

Puchary i nagrody wręczała Krystyna Chodara z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.                    Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
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Procedura przyjęcia do domu pomo-
cy społecznej

Do domu pomocy społecznej kieruje się 
na podstawie pisemnego wniosku osoby 
ubiegającej się o skierowanie do domu po-
mocy społecznej lub jej opiekuna prawnego, 
złożonego do ośrodka pomocy społecznej 
właściwego ze względu na jej miejsce stałe-
go zamieszkania lub ostatniego miejsca za-
meldowania. 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 wyda-
nia skierowania do DPS:

 - wywiad środowiskowy przeprowadzony 
w miejscu pobytu osoby 

zainteresowanej umieszczeniem w dps i 
stwierdzenie braku 

możliwości zapewnienia usług opiekuń-
czych 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 przy-
znaniu zasiłku stałego, 

zasiłku pielęgnacyjnego;

- aktualne badania lekarskie, zaświad-
czenie lekarskie o potrzebie 

sprawowania całodobowej opieki oraz 
braku przeciwwskazań do 

umieszczenia w domu pomocy społecz-
nej;

- opinia ośrodka pomocy społecznej doty-
cząca stopnia sprawności 

osoby ubiegającej się o skierowanie do 
domu pomocy społecznej

Decyzje o skierowaniu i decyzje usta-
lającą opłatę za pobyt w domu pomocy 
społecznej wydaje organ gminy właści-
wej 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, kom-
batancki, 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 gospo-
darującej jej dochód jest wyższy niż 250% 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, jednak kwota dochodu po-
zostająca 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 posiada-
ny dochód na osobę w rodzinie jest wyższy 
niż 250% kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozo-
stająca 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 skiero-
wana - w wysokości różnicy między średnim 

miesięcznym kosztem utrzymania w domu 
pomocy  społecznej a opłatami wnoszonymi 
przez mieszkańca i rodzinę.

Średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca od kwietnia 2011 roku wy-
nosi:

* 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 Kole-
gium Odwoławczego za pośrednictwem 
ośrodka pomocy społecznej w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji.

    
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy 

społecznej wydaje Powiatowe Centrum Po-
mocy 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 zakre-
sie świadczonych usług. Jest zapoznana z 
regulaminem i procedurami obowiązują-
cymi w domu.

 Kto może zostać mieszkańcem?

Procedury przyjęcia i opłaty - domy pomocy społecznej
Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej podległe organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie. Domy 
spełniają obowiązujące standardy określone w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, natomiast Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie jest jednostką orga-
nizacyjną powiatu kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 
35-letnia tradycja i doświadcze-
nie gwarantują fachową opiekę 
pielęgniarską, medyczną, rehabi-
litacyjną, socjalną i duszpasterską 
oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony 
jest dla 115 przewlekle somatycz-
nie chorych kobiet i mężczyzn. 
Posiada kompletnie wyposażone 
pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobod-
nym dostępem do łazienek i WC, 
pokoje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, 
salę wielofunkcyjną z jadalnią, 
gabinet fryzjerski i krawiecki, 

Dom Pomocy Społecznej ,,Słonecz-
ne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostką 
organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla osób dorosłych przewle-
kle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom funkcjonuje już 
od ponad 45 lat. Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 bu-
dynki mieszkalne, w których oferuje się 
pokoje 1,2,3, i 4 osobowe z łazienkami lub 
umywalkami, pokoje dziennego pobytu,  
gabinety medycznej pomocy doraźnej, pra-
cownie terapeutyczne, bibliotekę, gabinety: 
rehabilitacyjny i fizykoterapii, salę gimna-
styczną, pokój gościnny, pralnie podręczne 
w każdym budynku, palarnie, kaplicę, Salę 
Doświadczania Świata, warsztaty terapii 
zajęciowej, kuchnię główną oraz kuchnie 
i jadalnie w każdym budynku. Placówka 

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 Ryjewie Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

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

świadczy usługi 
bytowe, opiekuń-
cze i wspomaga-
jące, na poziomie 
obowiązującego 
standardu. Pla-
cówka dysponuje 
180 miejscami. 
Opiekę miesz-
kańcom zapew-
nia zespół pra-
cowników działu 
opiekuńczo-tera-
peutycznego, w 

tym: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruk-
torzy terapii zajęciowej, psycholodzy i ka-
pelan. Poza tym dom zatrudnia lekarza ro-
dzinnego i lekarza psychiatrę. Dom Pomocy 
Społecznej w Ryjewie położony jest na wzgó-
rzu, 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 pracownicy 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

kaplicę, sale 
rehabilita-
cji i terapii 
zajęciowej z 
punktem bi-
bliotecznym 
oraz  gabi -
net doraź -
nej pomocy 
medycznej. 
Bezpieczeń-
stwo miesz-
k a ń c o m 

zapewnia dodatkowo system 
przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu 
przystosowany jest dla osób nie-
pełnosprawnych (winda, podjaz-
dy, uchwyty, podnośnik, sprzęt 
ortopedyczny i pomocniczy). Od-
poczynkowi i rekreacji sprzyjają 
skwery zielone z oczkiem wodnym 
oraz altany. Przyjazna atmosfera 
domu zapewnia mieszkańcom po-
czucie spokoju i bezpieczeństwa. 
Osoby zainteresowane mogą 
odwiedzić dom. Bliższych infor-
macji udzielą pracownicy socjalni: 
Jolanta Mroczek i Anna Flader. 
Tel. (55) 279-37-21, e-mail: edps.
kwidzyn-soc@powiatkwidzynski.
pl
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- Uczestnikami warsztatu mog¹ zostaæ 
osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce 
znaczny lub umiarkowany stopieñ 
niepe³nosprawnoœci w orzeczeniu o 
stopniu niepe³nosprawnoœci wydanym 
przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania 
o Stopniu Niepe³nosprawnoœci oraz 
posiadaj¹cy dodatkowo zapis we wskaza-
niach - uczestnictwo w terapii zajêciowej. 
Dzia³alnoœæ warsztatu finansowana jest 
w 90 proc. przez Pañstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. 
Pozosta³e œrodki pochodz¹ od samorz¹du 
powiatu - mówi Bogdan Muchowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej powsta³ 
w paŸdzierniku 1993 roku przy Domu 
Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie. Od 
pierwszego stycznia 2004 roku prowadzi 
go Fundacja „Misericordia” w Kwidzy-
nie, 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 psychofi-
zyczne sprawnoœci niezbêdne w pracy, 
podstawowe, a tak¿e specjalistyczne 
umiejêtnoœci zawodowe. Umo¿liwiaj¹ one 
podjêcie pracy zarobkowej lub szkolenia 
zawodowego. Wobec wszystkich uczest-
ników 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, termote-
rapia, œwiat³olecznictwo i ultradŸwiêki, 
magnetoterapia, laseroterapia). Obecnie 
w zajęciach terapeutycznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach uczestni-
czy 47 niepełnosprawnych. W powiecie 
funkcjonuje również drugi WTZ, w 
Ryjewie. 

                                                  (jk)

Warsztat Terapii Zajêciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”, zachęca niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych. WTZ to mo¿liwoœæ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. W warsztacie zdo-
bywa siê wiele umiejêtnoœci, które przydają się w ¿yciu codziennym oraz w przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników warsztatu 
znajduje pracę i rozpoczyna samodzielne życie. Warsztat stawia jednak określone wymagania, z któryvh najważniejsze to chęć zmiany 
swojego życia i aktywny udział w zajęciach.  Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Górkach, podkreśla, że warsz-
tat to nie świetlica, w której można jakoś zabić czas, ale miejsce aktywnej rehabilitacji. Ważne, aby zdawali sobie z tego sprawę zarówno 
niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie.

Tylko dla aktywnych

WTZ to mo¿liwoœæ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Na zdjęciu: 
zajęcia w pracowni wikliniarskiej.

Uczestnicy zajęć mają zapewnioną rehabilitację.                                                                                                               Zdjęcia: JK

Zapraszamy do warsztatu

Warsztat Terapii 
Zajęciowej

Górki 4, 
82-500 Kwidzyn

tel./faks  55 279 35 64
e-mail: 

wtzkwidzyn@wp.pl

Osoby niedowidzące lub niewidome, które chcą się dowiedzieć o lekach 
kupionych w aptece, mogą skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej 800 
706 848. Zawartość ulotki zostanie przedstawiona w formie dźwiękowej. 
Jak informuje Polski Związek Niewidomych, baza ulotek z każdym dniem 
się powiększa. Bezpłatną infolinię uruchomiła w ubiegłym roku firma 
„MEDsynC Skotnicki, Weksler”. Wciąż uzupełniany katalog ulotek róż-
nych 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.

Posłuchaj o leku przez telefon

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.

Przypominamy

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, 
informacyjnej linii telefonicznej Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Dzwoniąc 
z telefonu stacjonarnego 
można uzyskać informacje 
między innymi na temat 
uprawnień osób niepełno-
sprawnych, orzecznictwa 
rentowego i pozarentowego, 
zagadnień związanych z 
zatrudnianiem osób niepeł-
nosprawnych 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 centrów pomocy rodzinie oraz zapoznać się z 
programami skierowanymi do osób indywidualnych. Idla Osób 
Niepełnosprawnych”. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

Infolinia PFRON
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- Pomysłodawcą był Wiesław Nowa-
kowski, który sam jest osobą niepeł-
nosprawną, poruszającą się na wózku 
inwalidzkim. To wspaniały żeglarz oraz 
instruktor żeglarstwa. Naszą sekcję za-
łożyło piętnastu sympatyków  żeglarstwa 
w 20006 r. W  tym samym roku Paweł 
Słowiński, Tomasz Szczukowski, obaj z 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
oraz ja zdaliśmy egzamin i uzyskaliśmy 
patent żeglarza jachtowego. Następne 
lata to liczne wyjazdy do Międzynaro-
dowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki 
Wodnej w Giżycku, organizacja szeregu 
imprez żeglarskich dla niepełnospraw-
nych osób z całej Polski. Festiwal 
Sportów Wodnych, Mistrzostwa Polski, 
warsztaty żeglarskie oraz wiele innych 
imprez żeglarskich wypełniło pięć lat na-
szej działalności - podkreśla Arkadiusz 
Sokolnicki, prezes Regionalnej Sekcji 
Pomorskiej Polskiego Związku Żeglarzy 
Niepełnosprawnych w Kwidzynie. 

Z okazji piątych urodzin powstała 
strona internetowa organizacji.

- Strona już działa. Jej adres to: 
www.rolfok.pl. Tegoroczne plany 
mamy bardzo ambitne. Zamierzamy 
zorganizować obozy żeglarskie dla 
niepełnosprawnych nie tylko w Giży-
cku, ale także w Siemianach, w któ-
rych powstaje przystań Eko-Marina. 
Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie 
turnusów żeglarskich do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Jeśli uzyskamy pie-
niądze, będziemy mogli je zrealizować. 
Najpóźniej do wiosny nasze wnioski 
powinny zostać rozpatrzone - twierdzi 
Arkadiusz Sokolnicki. 

Wiesław Nowakowski dodaje, że w 
tym roku planowane są trzy turnusy. 

- W każdym wzięłoby udział trzydzie-
ści osób. Planujemy także rejs morski 
do Grecji, ale nasz wniosek został 
odrzucony ze względów formalnych. 
Napisaliśmy jednak odwołanie i cze-
kamy na rozpatrzenie. Jeżeli nie uda 
się nam rejs do Grecji, to chcielibyśmy 
popłynąć do Chorwacji. Oczywiście 
wszystko zależy od tego, jakimi środ-
kami będziemy dysponowali- twierdzi 
Wiesław Nowakowski.

Finansowanie żeglarskich turnusów 
oraz imprez nie jest takie proste.

- Pieniądze otrzymujemy często po 
zakończeniu turnusów. W lipcu ubie-
głego roku mieliśmy dwa turnusy w Gi-
życku. Trzeci odbył się w we wrześniu. 
Umowa na ich sfinansowanie została 
podpisana 15 sierpnia, a pieniądze 
otrzymaliśmy dopiero we wrześniu. 
Być może w tym roku to się poprawi, 
gdyż już 15 listopada ubiegłego roku 
został ogłoszony konkurs PFRON 
dla takich organizacji jak nasza. Pod 

Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą

Żagle bez barier
Niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą. Przekraczają granice, które wydają się nie do pokonania. Uważają, że należy cieszyć 
się chwilą, a  bariery, nawet te największe, są po to, aby je pokonywać. Żeglarze z Regionalnej Sekcji Pomorskiej Polskiego Związku 
Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie obchodzili pięciolecie swojej działalności. Zaczynali skromnie, organizując  wyjazdy oraz 
imprezy żeglarskie. Obecnie organizują turnusy dla niepełnosprawnych, podczas których można zdobyć patent żeglarski i spróbować 
swoich sił w zawodach żeglarskich. Po raz pierwszy spotkali się 28 grudnia 2006 roku. Wówczas zainicjowano powstanie organizacji, 
w której mogliby działać.

względem formalnym nasz wniosek 
został sprawdzony. Czekamy na ocenę 
merytoryczną. Ubiegłoroczne turnu-
sy, dofinansowane przez marszałka 
województwa oraz PFRON rozliczyli-
śmy całkowicie - podkreśla Wiesław 
Nowakowski. 

W tym roku PFRON postawił jednak 
określone wymagania dotyczące udzia-
łu niepełnosprawnych w turnusach 
żeglarskich.

- Największy nacisk PFRON kładzie 
na to, aby brać osoby niepełnospraw-
ne zarejestrowane w urzędzie pracy. 
Z 90 osób, dla których planujemy 
organizację turnusów, 30 musi być 
zarejestrowanych w urzędzie pracy. 
Poza tym wyklucza się osoby, które 
uczestniczą w zajęciach prowadzonych 
w warsztatach terapii zajęciowej. Oso-
by, które mogą skorzystać z żeglarskich 
turnusów muszą posiadać orzeczenie 
lekarza, w którym nie stwierdza się 
żadnych przeciwwskazań do żeglo-
wania. Wykluczone są jednak osoby z 
epilepsją. W turnusie mogą brać udział 
osoby o umiarkowanym i znacznym 
stopniu niepełnosprawności - wyjaśnia 
Wiesław Nowakowski.

Dodaje, że nawet on miał czasami 
wątpliwości do udziału w żeglarskiej 
przygodzie osób z pewnym rodzajem 
niepełnosprawności. 

- Dwa lata temu rodzice przywieźli 
nam osobę niewidomą. Mieliśmy już 

Osoby niepełnosprawne chcące wziąć udział w turnusach że-
glarskich, podczas których można zdobyć patent żeglarza mogą 
kontaktować się z Regionalną Sekcją Pomorską Polskiego Związ-
ku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie. 

                 Arkadiusz Sokolnicki, prezes zarządu
                              e-mail: arkarka@wp.pl
                                      tel. 693 452 405
                     Paweł Słowiński, sekretarz zarządu
                                      tel. 692 225 272

na turnusach osoby niedowidzące, ale 
nie uczestniczyły w ich osoby, które cał-
kowicie nie widziały. Ponieważ  byłem 
odpowiedzialny za organizację turnusu 

i nie miałem wówczas do pomocy wo-
lontariuszy, od razu powiedziałem, że 

nie zgadzam się na udział takiej osoby 
ze względów bezpieczeństwa. Rodzice 
zaprotestowali i zaczęli mnie prosić, 
abym spróbował ją zabrać na dwa lub 
trzy dni. Poprosiłem grupę, aby się 
nią opiekowała. Wszyscy się zgodzili. 
Okazało się, że była to wspaniała oso-
ba. Świetnie się spisała i doskonale 
bawiła, gdyż grała także na gitarze. To 
był bardzo udany turnus - wspomina 
Wiesław Nowakowski.

W ubiegłym roku tylko z turnusów 
żeglarskich oraz innych imprez orga-
nizowanych przez Regionalną Sekcję 
Pomorską Polskiego Związku Żeglarzy 
Niepełnosprawnych skorzystało ponad 
70 osób. Sekcja to nie tylko okazja 
na podjęcie żeglarskich wyzwań dla 
mieszkańców powiatu, ale także woje-
wództwa i całego kraju. Kolejny sezon 
niepełnosprawni żeglarze zaczynają w 
maju, ale łagodna styczniowa pogoda 
nie pozwoliła im wysiedzieć w domu i 
żagle wciągnięto na maszty w styczniu 
na jeziorze Niegocin. Być może kolejne 
zimowe regaty odbędą się, jak tylko 
warunki na to pozwolą, w marcu. 

„Sztuka życia - to cieszyć się małym 
szczęściem” to słowa Phila Bosmansa, 
flamandzkiego pisarza i zakonnika, 
stanowiące motto działań niepełno-
sprawnych żeglarzy. Nie są one jedynie 
ładnie brzmiącym zdaniem, ale czymś 
co przekuto na prawdziwe działania, 
które łamią największe bariery i dają 
radość oraz poczucie wolności tym, 
którzy przez pewien czas swojego życia 
czuli, że została im ograniczona. 

                                                   (jk)

Arkadiusz Sokolnicki, prezes Regionalnej Sekcji Pomorskiej Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie, Wiesław 
Nowakowski, inicjator utworzenia organizacji i Paweł Słowiński, sekretarz zarządu, wspominali pięć lat żeglarskiej działalności.                                                                                       
                                                                                                                                                                 Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Żeglarze podziękowali Kazimierzowi Gorlewiczowi, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej za wsparcie w ciągu minionych pięciu 
lat działalności.
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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 niepeł-
nosprawnych 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 niepełnospraw-
nej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym. Kadrę pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli i 
8 wychowawców. W placówce funkcjonują: Szkoła Pod-
stawowa Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym i 
znacznym upośledzeniem umysłowym, Zespoły Edukacyj-
no - Terapeutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. W ramach 
ośrodka działa również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
która kształci cukierników i kucharzy małej gastronomii. 
Integralną i istotną częścią edukacji uczniów SOSW jest 
pomoc psychologiczno - pedagogiczna i rewalidacja. Ucz-
niowie 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 in-
dywidualny program pracy. Duży nacisk kładziony jest na 
nabywanie nowych umiejętności, utrzymanie już nabytych i 
wyeliminowanie zachowań 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 profi-
laktyką uzależnień 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 
pomocy 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

   Vi
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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
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Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
składzie: Jacek Kluczkowski (redaktor naczelny), 
Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof Lech 
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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 korzy-
stanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
zaopatrzenia 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 Johanni-
tów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. 

Stacja prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego 
oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na receptê. 
Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga 
tak¿e osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samo-
dzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotka-
nia 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, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Numer telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwi-
dzyn, 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 pro-
fesjonalny 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. War-
szawskiej 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 wszystkich 
ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. 
Można to zrobić przekazując 
1% podatku. Konto organizacji: 
Powiślański 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 (alaklos@o2.pl, tel. 
509 569 406) i Dagna Zachorow-
ska, psycholog (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 Powiatowym 
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 
oświatową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspie-
rania 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 upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje 
zgodnie z kalendarzem szkolnym zatwierdzonym przez Mi-
nisterstwo 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

         Viihttp://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl 08.02.12



www.wpomorskie.pl
Nr 50– 14.12.2006 r.str. �         Viii http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl 

08.02.12

- Strażnicy miejscy czy pracownicy 
ośrodka nie są w stanie sprawdzić 
wszystkich miejsc, dlatego apelujemy 
do mieszkańców, aby informowali 
nas o osobach, które w tym trudnym 
okresie mogą potrzebować pomocy. 
To mieszkańcy wiedzą najlepiej czy 
w ich sąsiedztwie mogą znajdować 
się osoby potrzebujące pomocy - 
mówi Roman Bera, wiceburmistrz 
Kwidzyna

O zwrócenie uwagi na problem 
związany z bezdomnymi, którzy w 
okresie mrozów mogą potrzebować 
pomocy apeluje także policja

- Znaczne spadki temperatur, 
wiatr i szybko zapadający zmrok 

mogą stanowić zagrożenie nie tylko 
dla zdrowia, ale i dla życia osób 
bezdomnych, w podeszłym wieku, 
samotnych i niepełnosprawnych. Za-
grożenia takie mogą dotyczyć także 
osób będących pod wpływem alkoho-
lu lub innych podobnie działających 
środków. Każdego roku odnotowuje 
się przypadki tragicznych zdarzeń z 
udziałem takich osób, których przy-
czyną jest właśnie ujemna tempe-
ratura powietrza, a w konsekwencji 
nadmierne wychłodzenie organizmu. 
Stałą formę ochrony przed tymi 
nieszczęśliwymi zdarzeniami sta-
nowią prewencyjne kontrole miejsc, 
w których mogą przebywać osoby 

bezdomne. Głównie są to dworce, 
klatki schodowe, kanały ciepłowni-
cze, ogródki działkowe, opuszczone 
budynki. Policja we współpracy z 
innymi służbami i instytucjami po-
dejmuje aktywne działania mające 
na celu ograniczenie tragicznych 
wydarzeń z udziałem osób pozba-
wionych opieki. Apelujemy do miesz-
kańców, aby zwrócili uwagę na osoby 
bezdomne, samotne czy schorowane. 
Nie bądźmy obojętni. Każdy sygnał 
czy też bezinteresowna pomoc może 
ocalić życie drugiego człowieka. Je-
śli ktoś zauważy lub zna kogoś kto 
potrzebuje pomocy, kto nie ma gdzie 
spać i marznie na dworze proszę za-

dzwonić do nas, na numery alarmowe 
997, 112 lub do dyżurnego Komendy 
Powiatowej Policji w Kwidzynie pod 
numer 55 645 02 22 - apeluje st. 
sierż. Bożena Schab, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji w 
Kwidzynie. 

Działania polegające na stałym 
monitorowaniu miejsc, w których 
mogą przebywać bezdomni, prowa-
dzone będą przez całą zimę. Ośrodki 
pomocy społecznej zapewniają dach 
nad głową poprzez skierowanie osób 
bezdomnych do schroniska prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Bezdomnych „AGAPE” w Borowym 
Młynie.                                     (jk)

Nie bądź obojętny, powiadom o bezdomnym

Zamarzną bez naszej pomocy
Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, policja, straż miejska oraz samorządy apelują o zgłaszanie osób, którym może grozić 
zamarznięcie. Podczas mrozów problemy mogą mieć nie tylko bezdomni, ale i osoby starsze lub samotne. W grudniu ubiegłego roku 
ankieterzy Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności liczyli osoby bezdomne w Kwidzynie. Pomagali im w tym straż-
nicy miejscy oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja odbyła się w ramach  badań socjodemograficznych 
„Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE 
DOM Socjalny w Borowym Młynie
Borowy Młyn 22
82-420 Ryjewo
Tel. 055 2774288
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE 
Schronisko w Szawałdzie
82-200 Malbork
Tel. 055 6477604

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
ul. Kościuszki 30
tel. alarmowy 997, tel. 055 6450388
Straż Miejska w Kwidzynie
ul. Warszawska 14
tel. alarmowy 986, tel. 055 279 0898
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
ul. Grudziądzka 6 
tel. 055 6461624

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE 
Ośrodek w Sztumie
Ul. Żeromskiego 8
82-400 Sztum
Tel. 055 2777807
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
ul. Mickiewicza 32
82-230 Nowy Staw
Tel. 055 6478009

- Zainteresowanie dofinansowa-
niem nauki przez osoby niepełno-
sprawne jest dość duże. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, pomożemy 
w przygotowaniu wniosku, a także 
w jego wydrukowaniu i wysłaniu. 
Nie każdy ma bowiem możliwości 
druku w domu. Wystarczy przyjść 
do naszej siedziby - mówi Renata 
Majda.

Według PFRON obecnie zaledwie 
około 5% osób niepełnosprawnych 
posiada wykształcenie wyższe. 

- Tak niski wskaźnik jest świa-
dectwem rozpowszechnionej wśród 
osób niepełnosprawnych świadomo-
ści istnienia barier utrudniających 
im zdobycie wykształcenia oraz bra-
ku wiary w możliwość przełamania 
tych barier. Należy podkreślić, iż 

niski poziom wykształcenia wśród 
osób niepełnosprawnych przekłada 
się na wysokie bezrobocie, szcze-
gólnie długotrwałe (ok. 60% osób 
niepełnosprawnych, które są bezro-
botne powyżej 12 miesięcy, posiada 
wykształcenie gimnazjalne i niższe). 
Jednocześnie dość niska stopa bezro-
bocia wśród osób z wykształceniem 
wyższym (ok. 5,4 %) wskazuje, iż 

wsparcie osób niepełnosprawnych w 
dążeniu do podnoszenia wykształce-
nia i kwalifikacji oznacza sukces w 
ich przyszłej aktywizacji zawodowej 
- uważa PFRON.

Program jest kontynuacją realizo-
wanego w latach 2002-2007 progra-
mu „Student - kształcenie ustawicz-
ne osób niepełnosprawnych”.                      

                                                   (op)

PFRON przyjmuje wnioski

Pieniądze dla niepełnosprawnych studentów
Do końca lutego przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”. Program reali-
zowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Według PFRON ważnym elementem procesu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej jest edukacja, która pozwala przygotować do konkurowania niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy. Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do składania wniosków o dofinansowanie.

Adresatami programu są między innymi osoby z orzeczonym znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są studentami 
studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo stu-
dentami jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe, 
posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach 
podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki 
uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, 
uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez 
inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych 
przepisów, słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów na-
uczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniami szkół poli-
cealnych, studentami uczelni zagranicznych, a także studentami odbywającymi 
staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej. 

Dofinansowanie przyznawane jest na pokrycie kosztów związanych 
z opłatami za naukę, czyli czesne oraz zakwaterowania w przypadku nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania. Poza tym dofinansowanie obejmuje dojazdy, 
dostęp do internetu (instalacja i abonament), uczestnictwo w zajęciach mających 
na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakup przedmiotów 
ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakup programów kompute-

rowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych oraz dyskietek, wyjazdów 
organizowanych w ramach zajęć szkolnych. Należy pamiętać, że program wyklucza 
możliwość dofinansowania kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

 Osoba niepełnosprawna prowadząca wspólne gospodarstwo domowe 
z rodziną, której średni miesięczny dochód brutto na jednego członka 
rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym jest mniejszy 
lub równy 120% najniższego wynagrodzenia, może uzyskać w jednym półroczu 
dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności najniższego wyna-
grodzenia. Jeśli dochód jest większy niż 120%, lecz nie przekracza 220%, osoba 
taka może uzyskać dofinansowanie do maksymalnej wysokości czterokrotności 
najniższego wynagrodzenia. W przypadku gdy dochód jest większy niż 220% 
dofinansowanie może wynieść trzykrotność najniższego wynagrodzenia. Osoba 
samodzielnie gospodarująca, której średni miesięczny dochód brutto jest mniejszy 
lub równy 150% najniższego wynagrodzenia może uzyskać w jednym półroczu 
dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności najniższego wyna-
grodzenia. Gdy dochód jest większy niż 150% najniższego wynagrodzenia lecz 
nie przekracza 250% najniższego wynagrodzenia może uzyskać czterokrotność 
najniższego wynagrodzenia, natomiast gdy dochód jest większy niż 250% - trzy-
krotność najniższego wynagrodzenia.


