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Kwidzyn będzie gospodarzem Ogólnopolskiego Mityngu 
Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych  oraz Ogólnopolskiego 
Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych. Olimpijskie 
zmagania niepełnosprawnych sportowców odbędą się już 
po raz ósmy i potrwają od 25 do 28 kwietnia. Turnieje to 
prawdziwe sportowe święto niepełnosprawnych zawodni-
ków oraz ich trenerów. To także podsumowanie całorocz-
nej pracy sportowców. Przygotowania do imprezy już trwa-
ją, mimo że do jej otwarcia zostały ponad trzy miesiące.

                     str. II
Fot.  Jacek Kluczkowski
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- Jazda konna odbędzie się na Tere-
nach Rekreacyjno-Sportowych „Miłos-
na”. Znajdują się tam obiekty w pełni 
przystosowane do przeprowadzenia 
zawodów jeździeckich. Do dyspozycji 
zawodników będą odpowiednio wybra-
ne i przygotowane konie. Wielokrotnie 
na terenie „Miłosnej” odbywały się 
zawody regionalne i ogólnopolskie. 
Turniej badmintona odbędzie się w 
hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Wiejskiej w Kwidzynie. To nowy 
obiekt sportowy, oddany do użytku 
w kwietniu 2012 roku. Znajdują się 
w nim hala widowiskowo-sportowa z 
boiskiem wielofunkcyjnym, widownia 
na ponad 1500 miejsc oraz pływalnia 
z zespołem basenów. Obiekt przysto-
sowany jest dla osób niepełnospraw-
nych - podkreśla Ewa Detko-Traczyk, 
dyrektor Olimpiad Specjalnych w 
województwie pomorskim i przewod-
nicząca komitetu organizacyjnego.

W mityngu jazdy konnej weźmie 
udział 45 zawodników z całego kraju. 
Wraz z nimi przyjedzie 15 trenerów. 
W przeprowadzeniu zawodów po-
może 45 wolontariuszy. W turnieju 
badmintona będzie uczestniczyło 70 
zawodników oraz 22 trenerów oraz 45 
wolontariuszy. 

- Spodziewamy się 115 zawodników 
oraz 37 trenerów. Pomoc w mityngu 
jazdy konnej i turnieju badmintona 
zapewni razem 90 wolontariuszy. Za 
stronę sportową mityngu jazdy konnej 
odpowiedzialne będą Katarzyna Fab-
jańczyk i Małgorzata Daniluk, nato-
miast za stronę sportową w turnieju 
badmintona odpowiadał będzie Michał 
Zakrzewski. Będziemy także przy or-
ganizacji tego turnieju współpracowali 
ze  Słupskim Klubem Badmintona  
- mówi Ewa Detko-Traczyk.

Zawodnicy, którzy przyjadą z całej 

Kwidzyn gospodarzem ogólnopolskich zawodów dla niepełnosprawnych 

Przyjadą niepełnosprawni jeźdzcy i badmintoniści 
Kwidzyn będzie gospodarzem Ogólnopolskiego Mityngu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych  oraz Ogólnopolskiego Turnieju Badmin-
tona Olimpiad Specjalnych. Olimpijskie zmagania niepełnosprawnych sportowców odbędą się już po raz ósmy i potrwają od 25 do 28 
kwietnia. Turnieje to prawdziwe sportowe święto niepełnosprawnych zawodników oraz ich trenerów. To także podsumowanie cało-
rocznej pracy sportowców. Przygotowania do imprezy już trwają, mimo że do jej otwarcia zostały ponad trzy miesiące.

Polski do Kwidzyna to bardzo aktywne 
osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną.

- Sportowcy są zarejestrowani w 
Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne. 
Trenują w sekcjach działających przy 
różnych placówkach, takich jak spe-
cjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 
domy pomocy społecznej, warsztaty 
terapii zajęciowej, dzienne ośrodki 
pobytu, koła pomocy itp. W organiza-
cji imprez pomagają pracownicy tych 
placówek. Zawody to podsumowanie 

efektów treningowych uzyskanych z 
osobami z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Poza tym to także promocja 
idei Olimpiad Specjalnych w środowi-
skach lokalnych. Poprzez tego typu 
turnieje staramy się zachęcać osoby 
niepełnosprawne do większej aktyw-
ności - twierdzi Ewa Detko-Traczyk.

Dodaje, że zarówno mityng jazdy 
konnej, jak i turniej badmintona to 
dalszy ciąg terapii sprzyjającej zdro-
wiu, aktywności fizycznej i psychicznej 
osób z niepełnosprawnością fizyczną i 

intelektualną. 
- Zawodnicy mają możliwość wyka-

zania się odwagą i pokazaniem swoich, 
często ukrytych talentów - podsumo-
wuje Ewa Detko-Traczyk. 

Ogólnopolskie zawody uzyskały 
wsparcie finansowe Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Urzędu Miejskiego 
i Starostwa Powiatowego w Kwi-
dzynie.

                                              (jk)

Oddział Olimpiad Specjalnych Polska - Pomorskie od wielu lat 
organizuje działalność sportową dla osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Poprzez systematyczne treningi i zawody sportowe uzyskiwane 
są lepsze efekty rewalidacyjne, czyli dotyczące przywracania spraw-
ności. Obecnie Oddział zrzesza ponad 400 zawodników trenujących w 
30 sekcjach. W ciągu roku organizowanych jest przynajmniej dziesięć 
zawodów regionalnych. Sportowcy z Pomorza, w tym także z powiatu 
kwidzyńskiego, wyjeżdżają na różnego rodzaju zawody ogólnopolskie i 
międzynarodowe. System zawodów, organizowanych w ramach Olimpiad 
Specjalnych, umożliwia uczestnictwo osobom z głębszą niepełnospraw-
nością, czego nie oferują inne organizacje sportowe. Pomorski oddział co 
roku organizuje turnusy, wycieczki oraz zawody sportowe dla niepełno-
sprawnych. Jest między innymi organizatorem ogólnopolskich mityngów 
jazdy konnej (w 1999 i 2003 roku) oraz rozgrywanych co roku mityngów 
regionalnych. W 2004 roku był organizatorem V Ogólnopolskiego Mityngu 
Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych w Gdańsku. W 2011 roku oddział 
był organizatorem VIII Ogólnopolskiego Dnia Treningowego Programu 
Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Gdańsku, w 
którym wzięło udział ponad 100 osób z wieloraką niepełnosprawnością. 
Organizator  tegorocznego Ogólnopolskiego Mityngu Jazdy Konnej Olim-
piad Specjalnych  oraz Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad 
Specjalnych w Kwidzynie może pochwalić się bardzo doświadczoną, 
wykwalifikowaną w organizacji zawodów kadrą. 

Słowo o organizatorze

 Jazda konna odbędzie się na Terenach Rekreacyjno-Sportowych „Miłosna”. Znajdują się tam obiekty w pełni przystosowane do przeprowadzenia zawodów jeździeckich. Do dyspozycji zawodników będą od-
powiednio wybrane i przygotowane konie.                                                                                                                                                                                                                              Fot. archiwum

- Spodziewamy się 115 zawodników oraz 37 trenerów. Pomoc w mityngu jazdy konnej i turnieju badmintona zapewni razem 90 
wolontariuszy - zapowiada Ewa Detko-Traczyk, dyrektor Olimpiad Specjalnych w województwie pomorskim i przewodnicząca 
komitetu organizacyjnego. . 
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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 300% 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, jednak kwota dochodu 
pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może 
być niższa niż 300% tego kryterium (tj. 1431 
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 300% kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozo-
stająca po wzniesieniu opłaty nie może być 
niższa niż 300% kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie (tj. 1053 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 2012 roku wy-
nosi:

* Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie 
- 2507 zł

* Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
- 2558 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 
40-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pie-
lęgniarską, medyczną, rehabili-
tacyjną, 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: (55) 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. (55) 279-37-21; fax (55) 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 mieszkań-
com zapewnia ze-
spół pracowników 
działu opiekuńczo-
terapeutycznego, w 

tym: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, in-
struktorzy 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 rekrea-
cji. 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 Społecz-
nej 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 
poczucie spokoju i bezpieczeń-
stwa. Osoby zainteresowane 
mogą odwiedzić dom. Bliższych 
informacji udzielą pracownicy 
socjalni: Jolanta Mroczek i Anna 
Flader. Tel. 55 279 37 21, e-mail: 
edps.kwidzyn-soc@powiatkwi-
dzynski.pl
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- Czekamy na zakończenie prac nad 
zmianą programu i zasad jego realizacji. 
Z informacji PFRON wynika, że zmiany 
mają ułatwić składanie wniosków i 
uprościć podpisywanie umów dotyczą-
cych dofinansowania kosztów nauki. 
Zakończenie przewidywane jest n w 
drugiej połowie stycznia - informuje Lidia 
Wiśniewska z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Adresatami programu są między 
innymi osoby z orzeczonym znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, które są studentami studiów 
pierwszego stopnia lub studentami 
studiów drugiego stopnia albo studen-
tami jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych przez szkoły wyższe, po-
siadaczami dyplomu ukończenia studiów 
wyższych kształcącymi się na studiach 

podyplomowych, prowadzonych przez 
szkoły wyższe lub przez inne jednostki 
uprawnione do prowadzenia tych stu-
diów 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 ko-
legiów pracowników służb społecznych, 
kolegiów nauczycielskich lub nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych, uczniami 
szkół policealnych, studentami uczelni 
zagranicznych, a także studentami od-
bywającymi staż zawodowy za granicą w 
ramach programów Unii Europejskiej.

Program jest kontynuacją realizo-
wanego w latach 2002-2007 programu 
„Student - kształcenie ustawiczne osób 
niepełnosprawnych”.                       (jk)

W oczekiwaniu na program Student II
Zmieniają zasady pomocy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zmieni zasady programu Student II. Prace mają zostać zakoń-
czone w tym miesiącu. Program adresowany jest do studentów 
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności.

Walczyli o puchar dyrektora DPS

Warcabowe rozgrywki

- Walka była bardzo wyrówna-
na. Do końca nie było wiadomo, 
jaka będzie kolejność miejsc. De-
cydowała każda rozegrana partia. 
Zawody to także jeden z  etapów 
przygotowań do Pomorskiego 
Turnieju Warcabowy Domów 
Pomocy Społecznej, który odbę-
dzie się wiosną - mówi Andrzej 
Zep z Domu Pomocy Społecznej 

w Kwidzynie
Organizatorem pomorskiego 

turnieju, który odbędzie się w 
marcu, będzie Dom Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie. Zawodnicy z 
domów pomocy oraz innych placó-
wek z  województwa pomorskiego 
będą walczyć o Puchar Starosty 
Kwidzyńskiego. 

                                              (jk)

Niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej w 
Kwidzynie i Ryjewie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Górkach (gmina Kwidzyn) walczyli w turnieju warcabowym 
o Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Najlepszym warcabistą okazał się Mariusz Kobus (WTZ Gór-
ki). Drugie miejsce zajął Marek Wasilewski (DPS Kwidzyn), 
natomiast trzecie Ferdynand Zamaro (DPS Kwidzyn). Czwarty 
był Andrzej Klein (DPS Ryjewo). 

Napisz lub zadzwoń
„Obserwator” to pismo, którego celem jest między innymi promowanie dzia³añ 

s³u¿¹cych innym. Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku czasu nie wszyscy 
jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. Zachêcamy zatem do wspó³redagowania 
„Obserwatora”. Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y a tak¿e uwagi na temat 
poruszanych na jego ³amach treœci. Zadzwoñ lub napisz: „Obserwator”, Górki 4. 
82-500 Kwidzyn, tel./faks  055 279 35 64. e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Posłuchaj o leku przez telefon
Osoby niedowidzące lub niewidome, które chcą się dowiedzieć o lekach kupio-

nych w aptece, mogą skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej 800 706 848. Za-
wartość 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 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.

Żeglarstwo bez barier
Osoby niepełnosprawne chcące w tym roku wziąć udział w turnusach żeglarskich 

mogą kontaktować się z Regionalną Sekcją Pomorską Polskiego Związku Żeglarzy 
Niepełnosprawnych w Kwidzynie. Arkadiusz Sokolnicki: e-mail: arkarka@wp.pl, 
tel. 693 452 405. Paweł Słowiński: tel. 692 225 272.

Pojedynek Mariusza Kobusa z Markiem Wasilewskim.

Uczestnicy oraz organizatorzy turnieju warcabowego.                                                                             Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

I miejsce - Mariusz Kobus (WTZ Górki)
II miejsce - Marek Wasilewski (DPS Kwidzyn)
III miejsce - Ferdynand Zamaro (DPS Kwidzyn)
IV miejsce - Andrzej Klein (DPS Ryjewo)
V miejsce - Czesław Matuszewski (DPS Kwidzyn)
VI miejsce - Agnieszka Karpińska (DPS Kwidzyn)
VII miejsce - Monika Płońska (WTZ Górki)
VIII miejsce - Łukasz Sobczuk (WTZ Górki)
IX miejsce - Halina Krzyżanowska (DPS Kwidzyn)
X miejsce - Elżbieta Pinczewska ( DPS Ryjewo)

Klasyfikacja turnieju

Walka była bardzo wyrównana. Do końca nie było wiadomo, jaka będzie kolejność miejsc. 
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0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, informacyjnej linii telefonicznej 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjo-
narnego można uzyskać informacje między innymi na temat uprawnień osób niepełnospraw-
nych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między innymi turnusów 
rehabilitacyjnych. Pod numerem bezpłatnej linii będzie można także uzyskać dane teleadreso-
we 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

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

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

- Nie jesteśmy zakładem opie-
kuńczym czy domem pomocy spo-
łecznej. Przyjmujemy tylko osoby, 
które obejmowane są aktywną 
rehabilitacją. Oznacza to aktywny 
udział w zajęciach, podczas któ-
rych niepełnosprawni mieszkańcy 
powiatu kwidzyńskiego zdobywają 
wiele umiejętności, które przydają 
się w życiu codziennym, ale prze-
de wszystkim w przyszłej pracy 
zawodowej. Coraz więcej naszych 
uczestników znajduje pracę i rozpo-
czyna samodzielne życie. Stawiamy 
określone wymagania, z których naj-
ważniejsze to chęć zmiany swojego 

życia i aktywny udział w zajęciach. 
Jeśli ktoś liczy na to, że w warsztacie 
spędzi kilka godzin tylko dla zabicia 
czasu, to się zawiedzie - mówi Bog-
dan Muchowski.

Bardzo ważny jest zapis, którego 
często brakuje w dokumentacji, z 
którą do warsztatu przychodzą nie-
pełnosprawne osoby.

- W orzeczeniu o stopniu nie-
pełnosprawności, wydanym przez 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności, musi 
znajdować się zapis we wskazaniach: 
uczestnictwo w terapii zajęciowej. 
Bez tego zapisu nie można być 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez 
Fundację „Misericordia”, to placówka, w której prowadzona 
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dla niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Mimo że warsztat działa 
już prawie 20 lat, nadal wiele osób nie bardzo wie czym tak 
naprawdę się zajmuje. Bogdan Muchowski, kierownik Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Górkach, podkreśla, że warsztat to nie 
świetlica, w której można zabić czas, ale miejsce aktywnej reha-
bilitacji, która ma w przyszłości ułatwić znalezienie zatrudnie-
nia lub nauczyć samodzielności osoby niepełnosprawne posia-
dajace znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
Niestety zdarza się, że do WTZ przychodzą osoby, które traktują 
warsztat jak placówkę opiekuńczą, próbując w niej umieścić 
osoby obłożnie chore lub starsze, potrzebujące całodobowej opie-
ki. Warsztat nie jest całodobowym ośrodkiem. Funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

Terapia w Górkach
Warsztat dla niepełnosprawnych

14 marca w Malborku - Pomorski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 
21 marca w Gniewie -  XI Pomorski Turniej Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych 
11 kwietnia w Tczewie - Pomorski Turniej Bowlingu Olimpiad Specjalnych 
25 kwietnia w Gdyni -  XII Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad 
Specjalnych 
25-28 kwietnia w Kwidzynie - VIII Ogólnopolski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad 
Specjalnych  i VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych
10 maja w Ostrowite k. Czerska -  XII Pomorski Mityng w Biegach 
Przełajowych Olimpiad Specjalnych 
15 -16 maja w Sztumie - Pomorski Mityng Lekkoatletyczny 
31 maja - 1 czerwca w Kwidzynie -  XI Pomorski Mityng Jazdy Konnej 
Olimpiad Specjalnych 
7 czerwca w Pelplinie -  III Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych 
2 lipca w Borsku - Makroregionalne Regaty Żeglarskie 
23 października w Miastku - Pomorski Turniej Badmintona 
14 listopada w Tczewie - VIII Pomorski Turniej Hokeja Halowego 
Olimpiad Specjalnych 
27 listopada w Kwidzynie -  VIII Pomorski Tydzień Koszykówki 
Olimpiad Specjalnych 

3  lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem  
11  lutego - Światowy Dzień Chorych. 
20  marca - Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych 
21  marca - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
24  marca - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą   
7  kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia 
25  kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
28  kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 
5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 
16  października - Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem 
 9  listopada - Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem 
i Antysemityzmem
16  listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
21  listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
2  grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem 
3  grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
5  grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Olimpiady Specjalne na Pomorzu w 2013 roku
Warto pamiętać

 op. Alina Cylc

uczestnikiem warsztatu, dlatego oso-
by, zainteresowane muszą postarać 
się o taki zapis - podkreśla Bogdan 
Muchowski.

Działalność warsztatu finansowa-
na jest w 90 proc. przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Pozostałe środki 
pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, stolarskiej, 
ceramicznej, plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-gospodar-
czej. Wobec wszystkich uczestników 
zajęć terapeutycznych stosowane są 
dwie formy rehabilitacji medycznej: 
kinezyterapia (obejmuje miedzy 

innymi ćwiczenia gimnastyczne i 
różne formy czynnego wypoczynku i 
relaksu) i fizykoterapia (elektrotera-
pia, termoterapia, światłolecznictwo 
i ultradźwięki, magnetoterapia, 
laseroterapia). Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach uczestniczy 47 
niepełnosprawnych. Warsztat Terapii 
Zajęciowej powstał w październiku 
1993 roku przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie. Od pierwszego 
stycznia 2004 roku prowadzi go kwi-
dzyńska Fundacja „Misericordia”, w 
zabytkowym dworku w Górkach. W 
powiecie funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie.

                     (jk)

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w październiku 1993 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Od pierwszego stycznia 
2004 roku prowadzi go kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, w zabytkowym dworku w Górkach. 
                                                                                                                                                                 Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”, to placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.
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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 w 
Kwidzynie realizuje nauczanie i wychowanie dzieci upo-
śledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym 
w wieku 7 - 23 lat, indywidualne nauczanie i wychowanie, 
specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i 
rewalidacyjną dzieciom oraz ich rodzinom, organizację 
turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnospraw-
nych, całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w 
internacie, pomoc rzeczową dzieciom jej potrzebującym, 
dożywianie uczniów dojeżdżających do szkoły, możliwość 
korzystania z posiłków wydawanych w stołówce, fachową 
opiekę medyczną oraz możliwość uczestnictwa i rozwijania 
zainteresowań w różnych organizacjach i kołach.

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

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.9 do godz.16
Wtorek: od godz.8 do godz.16
Środa: od godz.11 do godz.15
Czwartek: od godz.9 do godz.16
Pi¹tek: od godz. 9 do godz.16

                                               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

Ośrodki adopcyjne

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
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Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 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
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Program dla niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych

Stawiają pierwsze kroki w dorosłość
Egzaminem zakończyły się warsztaty dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
organizowane w ramach programu „Krok w dorosłość”. To jednak nie koniec, gdyż jego realizacja potrwa do końca grudnia bieżące-
go roku. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. To już jego trzecia edycja. Na realizację 
projektu PCPR pozyskało pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 480 tys. zł.

Niepełnosprawni uczestnicy programu wraz z organizatorami.

Niepełnosprawni uczestniczą nie tylko w warsztatach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej, ale także różnego rodzaju 
kursach.                                                                                                                                                  

Zdania egzaminów gratulowała Lidia Wiśniewska, koordynator projektu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

- Wsparciem, w ramach projek-
tu, objęliśmy w ubiegłym roku 53 
osoby z powiatu kwidzyńskiego, w 
tym 8 osób niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym i umiarkowa-
nym, 15 osób w wieku 15-25 lat, 
będących wychowankami rodzin 
zastępczych i placówek opiekuń-
czo-wychowawczych oraz 30 osób 
objętych indywidualnymi plana-
mi działania, realizowanymi w 
ramach Programu Aktywności 
Lokalnej. Działania obejmujące 
osoby niepełnosprawne mają 
na celu aktywizację zawodową i 
integrację społeczną, co wpłynie 
na podniesienie ich kompetencji 
życiowych i umiejętności za-
wodowych, tym samym ułatwi 
zaistnienie na rynku pracy. W 
przypadku grupy wychowanków 
rodzin zastępczych bądź placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych  
chodzi przede wszystkim o zmia-
nę postawy życiowej młodzieży, 
ochronę przed marginalizacją i 
niedostosowaniem społecznym, 
a także rozpoznanie umiejętności 
i predyspozycji zawodowych oraz 
nabycie kluczowych kompetencji 
zawodowych, które będą  przy-
datne w pracy i rozwoju osobi-
stym. Realizacja projektu ma 
także na celu udzielenie pomocy 
rodzinom zastępczym i prowa-
dzącym rodzinne domy dziecka. 
Zakończyliśmy warsztaty dla 
pierwszej grupy osób niepełno-
sprawnych. Obecnie trwa nabór 
uczestników. Planujemy objąć 
działaniami programu dziesięć 
osób. Oczywiście kontynuujemy 
działania adresowane dla pozo-
stałych grup, rozpoczęte w ubie-
głym roku - wyjaśnia Lidia Wiś-
niewska, koordynator projektu z 

Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Niepełnosprawni uczestniczą 
nie tylko w warsztatach doty-
czących rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, ale także różnego 
rodzaju kursach, w tym robienia 
biżuterii i decoupage. W ramach 
prowadzonych zajęć odbywają się 
także spotkania z psychologiem i 
doradcą zawodowym. Wychowan-
kowie rodzin zastępczych i placó-

wek opiekuńczo-wychowawczych 
uczestniczą natomiast w kursach 
zawodowych, dostosowanych 
i realizowanych na podstawie 
indywidualnej ścieżki rozwoju 
zawodowego. To między innymi 
kursy spawacza, kosmetyczki z 
elementami wizażu, sprzedawcy z 
obsługą kasy fiskalnej, operatora 
koparko - ładowarki, kierowcy 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym oraz obsługą wymia-

ny butli gazowej na wózku, kurs 
pracownika administracyjno-biu-
rowego, opiekuna osób starszych, 
chorych i niepełnosprawnych, 
a także kurs prawa jazdy kat. 
„B”. Program „Krok w doro-
słość” to także pomoc rodzinom 
zastępczym. Dwóch koordyna-
torów pieczy zastępczej pomaga 
rodzinom zastępczym i prowa-
dzącym rodzinne domy dziecka.                                                                                            
                                                (jk) 


