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Nie ma już pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodo-
wą. Samorząd powiatu otrzymał o ok. pół miliona złotych mniej 
niż w ubiegłym roku. To niespełna 2 mln zł. Spowodowało to, że  
samorząd zdecydował o zmniejszeniu poziomu dofinansowania 
różnych form rehabilitacji, aby objąć pomocą jak największą 
grupę osób.  Są zabezpieczone pieniądze na funkcjonowanie 
warsztatów terapii zajęciowej. Pieniędzy na realizację tego za-
dania nie zabraknie.
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- Środki, które otrzymaliśmy w tym 
roku były dużo mniejsze niż w roku 
ubiegłym i praktycznie już w kwietniu 
zostały rozdysponowane. Niestety 
już ich nie mamy. Trudno określić 
czy otrzymamy jakieś dodatkowe 
pieniądze w tym roku. Zrealizowali-
śmy zadania, które zostały przyjęte 
w uchwale rady powiatu. Pieniądze 
zostały przeznaczone na turnusy 
rehabilitacyjne dzieci i młodzieży. 
Nikomu nie odmówiliśmy. Jeśli chodzi 
o bariery architektoniczne, dofinanso-
wana została budowa  kilku podjazdów 
dla osób dorosłych, poruszających się 
na wózkach. Wsparcie otrzymały 
także dzieci i młodzież na dostoso-
wanie łazienek, ale w porównaniu z 
2012 rokiem było bardzo pieniędzy. 
Bardzo duże zapotrzebowanie jest 
na środki ortopedyczne. Nie jeste-
śmy w stanie zapewnić wsparcia 
wszystkim. Przypomnę, że osoba 
niepełnosprawna musi otrzymać 
najpierw dopłatę z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Później  część 
kosztów, czyli tzw. opłata pacjenta 
może podlegać refundacji ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Nie 
mamy już na to pieniędzy, ale osoby, 
które nie otrzymały wsparcia w tym 
roku, mogą się o te środki starać w 
2014 roku. Otrzymają pieniądze w 
pierwszej kolejności. Warunkiem 
jest jednak wcześniejsza dopłata 
z NFZ - wyjaśnia Renata Majda z 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie.

Dodaje, że zdarza się, iż osoby nie-
pełnosprawne najpierw z własnych 
pieniędzy  finansują różne zadania 
związane z likwidacją barier archi-
tektonicznych, a dopiero później 
występują o refundację kosztów. Nie 

Za mało pieniędzy na rehabilitację
Wydano wszystkie środki z PFRON

Nie ma już pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i za-
wodową. Samorząd powiatu otrzymał o ok. pół miliona złotych mniej niż w ubiegłym roku. To niespełna 2 mln zł. Spo-
wodowało to, że  samorząd zdecydował o zmniejszeniu poziomu dofinansowania różnych form rehabilitacji, aby objąć 
pomocą jak największą grupę osób.

mogą wówczas liczyć na finansowe 
wsparcie.

- Tak nie można robić, gdyż traci 
się wówczas możliwość refundacji. 
Zdarza się, że ktoś wykonana pod-
jazd lub dostosuje do swoich potrzeb 
łazienkę, a później oczekuje od 
nas zwrotu kosztów. Nie ma takiej 
możliwości, dlatego jeszcze raz pod-
kreślam, że  jeżeli chce się uzyskać 
refundację ze środków PFRON, na-

leży  złożyć najpierw wniosek i nie 
wykonywać żadnych prac. Niestety, 
środków na to zadanie już nie mamy. 
Poza tym osoby, które nie dostały 
dofinansowania, związanego z ubie-
ganiem się o środki na likwidację 
barier architektonicznych, muszą 
w przyszłym roku rozpocząć całą 
procedurę od nowa - twierdzi Renata 
Majda.

PCPR ma zabezpieczone pieniądze 

na funkcjonowanie warsztatów tera-
pii zajęciowej. 

- Pieniędzy na realizację tego za-
dania nie zabraknie. Na pozostałe 
zadania, które określone zostały w 
ustawie o rehabilitacji i pochodzą z 
algorytmu, według którego przeka-
zuje się pieniądze na poszczególne 
powiaty, pieniędzy już dawno nie 
mamy - mówi Renata Majda.

                             (jk)

- Umowy są przygotowywane. 
Nie wiemy jeszcze ile pieniędzy 
dostaną poszczególne instytucje 
i samorządy, wnioskujące o przy-
znanie wsparcia. Na pewno będą 
to kwoty mniejsze, niż zostały ujęte 
w poszczególnych projektach, ale 
ważne, że te pieniądze są dostęp-
ne. To znaczne środki, które są 
przyznawane w kilku obszarach 
- twierdzi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie.

Wnioski złożono w trzech tzw. 
obszarach. Obszar B dotyczy li-

kwidacji barier w zakładach opieki 
zdrowotnej, urzędach i placówkach 
edukacyjnych w zakresie umożli-
wienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania. 
Z likwidacją barier transportowych 
związany jest obszar D. Dzięki środ-
kom z PFRON można pokryć część 
kosztów zakupu lub przystosowania 
pojazdów przeznaczonych do przewo-
zu osób niepełnosprawnych. Wnioski 
z powiatu kwidzyńskiego dotyczą 
także obszaru G, skierowania do po-
wiatów, poza algorytmem, pieniędzy 
na finansowanie zadań ustawowych 

dotyczących rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. 

-Wnioski złożyli: Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Kwi-
dzynie o dofinansowanie moder-
nizacji łazienki, która zostanie 
przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, Powiatowy 
Urząd Pracy o refundację kosz-
tów wyposażenia stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
Spółka „Zdrowie” w Kwidzynie o 
dofinansowanie dostosowania ciągu 
komunikacyjnego na parterze szpi-
tala dla osób niepełnosprawnych. O 

pieniądze zabiegają także Stowa-
rzyszenie Pomocy Społecznej „Sło-
neczne Wzgórze” w Ryjewie, które 
planuje zakup pojazdu do przewozu 
niepełnosprawnych uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Ryjewie i Urząd Gminy Gardeja, 
który także planuje zakup pojaz-
du, który umożliwi przewóz osób 
niepełnosprawnych - informuje 
Lidia Wiśniewska z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Wartość wszystkich projektów  to 
ponad 658 tys. zł.

                                              (jk) 

Program wyrównywania szans między regionami

Pieniądze na likwidację barier
Ponad 600 tys. zł wyniosła wartość projektów, których celem jest likwidacja barier architektonicznych i transportowych w gminach 
powiatu kwidzyńskiego. O pieniądze z „Programu wyrównywania różnic między regionami” ubiegają się instytucje oraz samorządy z 
kilku gmin. Program jest realizowany już kolejny rok przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PCPR ma zabezpieczone pieniądze na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Pieniędzy na realizację tego zadania nie zabraknie.                  Fot. JK
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Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku 

osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna 
prawnego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej 
miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. W ośrodku 
pomocy społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udzieli informacji doty-
czących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i skompletuje dokumenty 
potrzebne do wydania decyzji kierującej.

Dokumentacja potrzebna do wydania skierowania do DPS:
 - wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu pobytu osoby 
zainteresowanej umieszczeniem w dps i stwierdzenie braku 
możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- pisemna zgoda o ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej osoby zainteresowanej pobytem lub jej opiekuna prawnego;
 - oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się 
o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu członków 
rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt;
- decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego, 
zasiłku pielęgnacyjnego;
- aktualne badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie o potrzebie 
sprawowania całodobowej opieki oraz braku przeciwwskazań do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej;
- opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności 
osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej
Decyzje o skierowaniu i decyzje ustalającą opłatę za pobyt w domu 

pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej 
się.

 Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
1. mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, 

zasiłku)
Uwaga! Przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla sieroty zupeł-

nej, kombatancki, kompensacyjny są wliczane do dochodu mieszkańca.
2. Małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki - wg umowy zawartej pomiędzy 

rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 
pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium 
(tj. 1626 zł ponieważ  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 
wynosi 542 zł)

- w przypadku osoby w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest 
wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwo-
ta dochodu pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1368 zł, ponieważ kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł)

lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości 
na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej.

3. Gmina z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między 
średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy  społecznej a opła-
tami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2013 
roku wynosi:

- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2691 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2758 zł
4. Inne osoby
   Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje 

prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji.

    Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej 
rodzinę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. 
Osoba oczekująca na umieszczenie w dps otrzymuje również informacje o terminie przy-
jęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu oraz zakresie świadczonych 
usług. Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.

 Kto może zostać mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej?
Procedury przyjęcia i opłaty 

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 Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie 
domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczo-
ny 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 organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 
40-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. Po-
siada w pełni wyposażone pokoje 
1,2 i 3- osobowe ze swobodnym 
dostępem do łazienek i WC, pokoje 
dziennego pobytu, własną kuchnię 
i kuchenki oddziałowe, salę wie-
lofunkcyjną z jadalnią, gabinet 
fryzjerski i krawiecki, kaplicę, 

Dom Pomocy Społecznej „ 
Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka organizacyjną 
powiatu kwidzyńskiego, prze-
znaczoną dla osób dorosłych 
przewlekle psychicznie chorych 
i niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Dom funkcjonuje od 1966 
roku. Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znajdują się 
4 budynki mieszkalne, w których 
oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z 
umywalkami lub łazienkami, WC, 
pokoje dziennego pobytu, gabinety 
doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet 
rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę 
gimnastyczną, Salę Doświadczania 
Świata  (obecnie pełniąca funkcje 
sali dziennego pobytu) kaplicę, 
pralnię podręczną, palarnię, kuch-
nie główną  oraz kuchenki i jadal-
nie  w każdym budynku. Rodziny 
mieszkańców mogą skorzystać z 
pokoju gościnnego z samodzielnym 

                 Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                            82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                           tel./fax: (55) 277-42-36, 277-42-57 
      http:// dps-ryjewo.strefa.pl, e-mail: dps.ryjewo@powiatkwidzyński.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

          Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, 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

wejściem.
Dom świad-

czy usługi by-
towe, opiekuń-
cze i wspoma-
gające zgodnie 
z obowiązują-
cym standar-
dem dla 180 
mieszkańców. 
Opiekę zapew-
nia doświad-

czony zespół pracowników działu 
opiekuńczo-terapeutycznego: opie-
kunowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, 
instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog, kapelan. Mieszkańcy 
są objęci stałą opieką lekarza ro-
dzinnego i psychiatry.Dom Pomocy 
Społecznej w Ryjewie położony jest 
na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne 
Wzgórze”.  Jest otoczony lasem, 
na jego terenie jest park, który 
sprzyja odpoczynkowi i  rekrea-
cji. Na terenie Domu znajduje się 
boisko z bramkami i koszami do 
gry w koszykówkę, co zachęca do 
czynnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Bliższych 
informacji udziela pracownicy 
socjalni Domu Pomocy Społecznej 
„ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: 
Wioletta Kowalska, Iwana Schultz, 
Krzysztof Wiottstock. Tel. 55 277 
42 36 wew. 211, e-mail: dpsryjewo.
socjal@poczta.fm

sale rehabili-
tacji i terapii 
zajęciowej z 
punktem bi-
bliotecznym 
oraz  gab i -
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: Magdalena Opalińska-
Szulca i Anna Flader. Tel. 55 279 
37 21, e-mail: edps.kwidzyn-soc@
powiatkwidzynski.pl
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- Największym zainteresowa-
niem cieszy się pomoc udzielana 
studentom, dofinansowanie zaku-
pu wózków elektrycznych, sprzętu 
elektronicznego, w tym kompu-
terów oraz  pomoc dla niepełno-
sprawnych, którzy pracują, a mają 
dziecko w przedszkolu lub żłobku. 
W przypadku wózków o napędzie 
elektrycznym obowiązuje jednak 
karencja. Jeżeli ktoś otrzymał do-
finansowanie w ciągu trzech ostat-
nich lat, to nie może ubiegać się o 
udzielenie pomocy. Muszą minąć 
trzy lata, aby ponownie ubiegać się 
o środki. W ubiegłym roku bardzo 
dużo osób z tego powodu nie mogło 
uzyskać wsparcia, ale zakwalifiko-
wały się do udzielenia pomocy w 
tym roku. Przypominam, że  wnio-
ski przyjmujemy do 30 września 
- mówi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum  Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 

Dodaje, że warto złożyć wniosek, 
gdyż są jeszcze pieniądze na reali-
zację zadań ujętych w programie.

- W dalszym ciągu mamy pienią-
dze na pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, w uzyskaniu pra-
wa jazdy kategorii B, w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania, 
pomoc w zakupie wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym, 
pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycz-
nym, pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania technicz-
ne, pomoc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanej protezy 
kończyny. Kolejne zadanie to 
pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej. Dotyczy 
to osób niepełnosprawnych, które 
są w wieku aktywności zawodowej, 
które pracują lub są zarejestrowa-
ne w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
jako osoby poszukujące pracy a 
mają dziecko w przedszkolu lub 
żłobku. Oczywiście z pomocy mogą 
skorzystać także studenci. Dofi-
nansowanie dotyczy  nauki w szko-
le wyższej lub szkole policealnej 
lub kolegium, przewodu doktor-
skiego, otwartego poza studiami 
doktoranckimi. Należy pamiętać, 
że każda forma pomocy jest skiero-

Wnioski tylko do 30 września

„Aktywny samorząd” 
dla niepełnosprawnych

Za niespełna trzy tygodnie upływa termin składania wniosków 
przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach pro-
gramu „Aktywny samorząd”. Program obejmuje pomoc w zaku-
pie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowa-
niem oraz w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym. To tylko niektóre z możliwości  dofinansowania z jakich 
mogą skorzystać niepełnosprawni. Termin składania wniosków 
w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie mija z końcem wrześ-
nia. Dotychczas  osoby niepełnosprawne  złożyły 43 wnioski.

wana do określonych grup. Zasady 
są bardzo rygorystyczne i jeżeli 
nie spełnione zostaną kryteria 
określone w programie nie można 
nic zrobić. Wniosek taki nie może 
zostać uwzględniony - podkreśla 
Renata Majda. 

„Aktywny samorząd”  to program 
pilotażowy. Z tego też względu, 
twierdzi Renata Majda, podlega 
ciągłej weryfikacji.  

- Informujemy, które zapisy tego 
programu są nieżyciowe i nale-
żałoby je zmienić oraz o tym jak 
dostosować jego zapisy, aby  od-
zwierciedlały potrzeby środowiska 
w danym powiecie. Zarząd PFRON 
weryfikuje te zapisy, czego dowo-
dem są zmiany, wprowadzone w 
tym roku. Przykładem dofinanso-
wanie wózków inwalidzkich o na-
pędzie elektrycznym typu skuter. 
W ubiegłym roku dofinansowanie 
skuterów było niedopuszczalne. W 
tym roku istnieje taka możliwość, 
ale osoba, która może się o nie 
ubiegać musi posiadać znaczny 
stopień niepełnosprawności, dys-
funkcję uniemożliwiające samo-
dzielne poruszanie się za pomocą 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
ręcznym oraz dysfunkcje co naj-
mniej jednej kończyny górnej. 
Kolejna zmiana dotyczyła pomocy 
w uzyskaniu prawa jazdy katego-
rii B. W ubiegłym roku nie była 
możliwa refundacja. Pomoc można 
było uzyskać po podpisaniu umo-
wy z nami. Obecnie dopuszcza się 
refundację poniesionych kosztów. 
Z refundacji mogą także korzystać 
studenci. Poza tym zmieniała się  
definicja dotycząca zakupu sprzę-
tu elektronicznego. Niewiele osób 
kwalifikowało się do udzielenia 
wsparcia. W tym roku możliwości 
zakupu są większe, gdyż  lista 
urządzeń elektronicznych, które 
zostały  objęte dofinansowaniem 
jest o wiele dłuższa - wyjaśnia Re-
nata Majda.

Dodaje, że wszystko wskazuje na 
to, że program „ Aktywny samo-
rząd”  będzie funkcjonował przez 
następne lata. 

                                            (jk)

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu. Dotyczy osób, które posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) 
oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane 
jest zatrudnienie. Na oprzyrządowanie samochodu można uzyskać 5 tys. zł. Wysokość 
minimalnego udziału własnego w przypadku oprzyrządowanie samochodu wynosi 15%.

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Przeznaczona dla osób 
niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, które posiadają znaczny lub umiarko-
wany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. Dofinansowanie: kurs 
i egzaminy - 1.500 zł, pozostałe koszty - 600 zł. Wysokość minimalnego udziału własnego 
w przypadku prawa jazdy kategorii B wynosi 25%.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania. Dotyczy osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny stopień 
niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnospraw-
ności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w 
wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Dofinansowanie: osoby niewidome 
- 30.000zł.,w tym urządzenie brajlowskie - 20.000zł. Dla pozostałych osób z dysfunkcją 
narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności - 10.000 
zł, osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci - 5.000 zł. Wysokość mini-
malnego udziału własnego w przypadku dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania to 10%.

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania. Dofinansowanie: osoby głuchoniewidome - 4.000 zł, 
pozostałe osoby- 2.000 zł.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym. Dotyczy osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny 

stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepeł-
nosprawności) oraz dysfunkcję uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą 
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym 
wymagane jest zatrudnienie. Dofinansowanie: 7000 zł. z możliwością zwiększenia kwoty 
dofinansowania do 20 000 zł (opinia eksperta). Wysokość minimalnego udziału własnego 
w przypadku dofinansowania zakupu wózka elektrycznego to 10%.

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc adresowana 

do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności (a w 
przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) i są użytkownikami 
wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie - 2.000 zł.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowo-
czesne rozwiązania techniczne. Dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku aktywności 
zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyny, wobec której 
został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność 
procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 
udzielonego w programie. Dofinansowanie protezy, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne: przy amputacji: w zakresie ręki - 9.000 zł, przedramienia - 20.000 
zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł, na poz. podudzia - 14.000zł, na 
wysokości uda - 20.000zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł. Refundacja 
kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł. W przypadku 
protezy, w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne wysokość minimalnego 
udziału własnego wynosi 10%.

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny. Dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej lub eme-
rytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyny, wobec której został orzeczony 
stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobo-
wego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w 
programie. Dofinansowanie przy amputacji: w zakresie ręki - 2.700 zł, przedramienia 
- 6.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł, na poziomie podudzia 
- 4.200zł, na wysokości uda - 6.000zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł. 
Refundacja kosztów dojazdu nie spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200zł. 
Wysokość minimalnego udziału własnego  w przypadku sprawności technicznej protezy, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to 10%.

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej. Adresowana do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności 
zawodowej, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, są 
aktywne zawodowo i pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową 
należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo 
jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. Koszt opieki nad osobą 
zależną: 200 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł. w ciągu roku - tytułem kosztów 
opieki nad jedną osobą zależną. Wysokość minimalnego udziału wynosi 15 %

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy  nauki w 
szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, przewodu doktorskiego, otwartego 
poza studiami doktoranckimi. Wysokość maksymalnego dofinansowania: opłata za naukę 
(czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - 3.000 zł. Dodatek na pokrycie 
kosztów kształcenia w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 800 
zł. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 500 zł.

Powiatowe Centrum po-
mocy Rodzinie przy ul. Gru-
dziądzkiej w Kwidzynie. Tel. 
55 279 99 15 i 55 646 18 00.
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację 
„Misericordia”, to placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego. To miejsce aktywnej rehabilitacji, która ma w przy-
szłości ułatwić znalezienie zatrudnienia lub nauczyć samodzielności 
osoby niepełnosprawne posiadajace znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. WTZ  nie jest świetlicą lub placówkę opiekuńczą, 
w której można umieścić osoby obłożnie chore lub starsze, potrzebu-
jące całodobowej opieki. Warsztat nie jest całodobowym ośrodkiem. 
Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

Przygotowują do pracy
Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

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

- Przyjmujemy tylko osoby, które 
obejmowane są aktywną rehabilita-
cją. Oznacza to aktywny udział w 
zajęciach, podczas których niepełno-
sprawni mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego zdobywają wiele umie-
jętności, które przydają się w życiu 
codziennym, ale przede wszystkim 
w przyszłej pracy zawodowej. Coraz 
więcej naszych uczestników znajdu-
je pracę i rozpoczyna samodzielne 
życie. Jeśli ktoś liczy na to, że w 
warsztacie spędzi kilka godzin tylko 
dla zabicia czasu, to się zawiedzie 
- mówi Bogdan Muchowski.

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

- W orzeczeniu o stopniu nie-
pełnosprawności, wydanym przez 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności, musi 
znajdować się zapis we wskaza-
niach: uczestnictwo w terapii zaję-
ciowej. Bez tego zapisu nie można 
być uczestnikiem warsztatu - pod-
kreśla Bogdan Muchowski.

Działalność warsztatu finanso-
wana jest w 90 proc. przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Pozostałe 
środki pochodzą od samorządu 
powiatu. Zajęcia prowadzone są 
w pracowniach terapii życia co-
dziennego, stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, wikli-
niarskiej, redakcyjnej, artystycznej 
i ogrodniczo-gospodarczej. Wobec 
wszystkich uczestników zajęć te-
rapeutycznych stosowane są dwie 
formy rehabilitacji medycznej: kine-
zyterapia (obejmuje miedzy innymi 
ćwiczenia gimnastyczne i różne 
formy czynnego wypoczynku i relak-
su) i fizykoterapia (elektroterapia, 
termoterapia, światłolecznictwo i 
ultradźwięki, magnetoterapia, la-
seroterapia). Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach uczestniczy 
47 niepełnosprawnych osób. War-
sztat powstał w październiku 1993 
roku przy Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Od pierwszego stycz-
nia 2004 roku prowadzi go kwi-
dzyńska Fundacja „Misericordia”, w 
zabytkowym dworku w Górkach. W 
powiecie funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie. 

                                            
 (jk) 

Od pierwszego stycznia 2004 roku Warsztat Terapii Zajęciowej  prowadzi  kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, w zabytkowym dworku 
w Górkach.                                                                                                                                                                            Fot. JK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kwidzynie poszukuje kandydatów 
na wolontariuszy, którzy pomagaliby dzieciom z rodzin zastępczych. Potrzebne 
są osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają w powiecie kwidzyńskim. 
Chodzi między innymi o pomoc w odrabianiu lekcji, nauce języków obcych lub też 
pomoc w organizowaniu dzieciom  czasu wolnego. Kandydaci na wolontariuszy, 
którzy ukończyli 18 lat mogą dzwonić pod numery telefonów: 55 646 18 00 lub 
55 279 99 15. Można także przyjść osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie przy  ul. Grudziądzkiej 30.                                            

Zostań wolontariuszem

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 

Olimpiady Specjalne na Pomorzu w 2013 roku

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

Warto pamiętać

 op. Alina Cylc

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



www.wpomorskie.pl
Nr 50– 14.12.2006 r.str. 6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie realizuje 
nauczanie i wychowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i 
umiarkowanym w wieku 7 - 23 lat, indywidualne nauczanie i wychowanie, 
specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i rewalidacyjną dzie-
ciom oraz ich rodzinom, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych, całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w in-
ternacie, 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 funkcjo-
nują przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje wielo-
specjalistyczną terapię, w tym rehabilitację narządów ruchu i korekcję wad postawy. 
Każde dziecko posiada indywidualny program pracy. Duży nacisk kładziony jest 
na nabywanie nowych umiejętności, utrzymanie już nabytych i wyeliminowanie 
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. 55 261 17 82 lub 55 261 17 19
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 dożywianie 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 in-
nymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad 
pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką 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 In-
terwencji 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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie realizuje zadania 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu 
pomocy społecznej 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 utrzymania dzieci umieszczonych w rodzi-
nach zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodź-
com, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z 
rehabilitacją 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 ortope-
dyczne 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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie         
      Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
  strona www: http://soswkwidzyn.edupage.org/
           e-mail: sosw_kwidzyn@interia.pl

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 
zbiorów 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, 
nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną 
z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki 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 czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszka-
nia.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

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

Wsparcie dla rodzin zastępczych
Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kwidzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania od-
bywają się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych 
domów dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesią-
cu, w pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się admi-
nistracja ,,Domów dla Dzieci” oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
przy ul. Grudziądzkiej 8 w  Kwidzynie. Rodziny zastępcze, które chcą 
uczestniczyć w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie lub telefoniczne (nr 55 646 18 
00 lub 783 292 055).

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

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

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w Malborku dla osób z auty-
zmem i ich rodzin z powiatów nowodworskiego, malborskiego, sztum-
skiego i kwidzyńskiego.  Zadania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego to 
wydawanie opinii diagnostycznych, informowanie rodzin dziecka autystycznego 
o różnego rodzaju świadczeniach, do których ma prawo osoba niepełnosprawna, 
takich jak wczesne wspomaganie, kształcenie specjalne oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń dla 
rodziców, a także opracowywanie indywidualnych programów dostosowanych 
do poziomu rozwoju dziecka i współpraca ze szkołami i przedszkolami, obejmu-
jąca między innymi prowadzenie szkoleń odpowiadających na doraźne potrzeby 
placówki oraz jej nauczycieli. Punkt działa w Specjalnym Ośrodku Rewalida-
cyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku przy ul. 
Jagiellońskiej 79/82. 

Punkt konsultacyjny dla osób z autyzmem
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący prob-
lemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. Ukazuje 
się dwa razy w miesiącu. Wydawca: Warsztat Terapii Zajęciowej, 
prowadzony przez Fundację „Misericordia”.

                                             Redakcja
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: Jacek Klucz-

kowski (redaktor naczelny), Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof 
Lech i Marek Pielecki. 

                                  Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                www.fundacjamisericordia.pl
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżew-

skiego w Tczewie.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmian 
tytułów nadsyłanych artykułów.

W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęcio-
wej: prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sło-
neczne 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 nowotwo-
row¹. 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 powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orze-
kania o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, 
takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocni-
cze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i 
uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ 
na zakup leków mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji 
Johannitów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê 
sprzêtu rehabilitacyjnego oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na 
receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e 
osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne 
spotkania odbywaj¹ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o godz. 14. 

Apteka czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki od 13 do 
14. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo 
trudnej sytuacji finansowej. Numer telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwidzyn, 
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 Zachorowska, 
psycholog (dzachorowska@swps.edu.pl, tel. 502 620 005).

                                  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

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodki adopcyjne

Stowarzyszenie SNOA

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową. Organem 
prowadządzym jest Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude” 
z siedzibą w Kwidzynie. Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z wie-
loraką 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 
umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje zgodnie z ka-
lendarzem szkolnym zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 
godz. 7 - 15. Podopieczni objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, logopedyczną, 
rehabilitacyjną, opieką i wychowaniem. Ośrodek umożliwia uczniom nieodpłatną 
realizację obowiązku szkolnego w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

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

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Okrągłej Łące

         Vii
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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

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, informa-
cyjnej linii telefonicznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego można uzyskać infor-
macje między innymi na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa 
rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób nie-
pełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między innymi 
turnusów rehabilitacyjnych. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00 - 18.00.

Infolinia PFRON

Posłuchaj o leku przez telefon
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. Bezpłatną 
infolinię uruchomiła firma „MEDsynC Skotnicki, Weksler”. Wciąż uzupełniany jest 
katalog ulotek różnych lekarstw znajdujących się na stronie internetowej www.
medsync.pl. Konsultanci udzielają wszelkich informacji związanych z udostępnie-
niem dźwiękowych ulotek farmaceutycznych. Infolinia jest czynna całą dobę przez 
cały tydzień. Z konsultantem można porozmawiać w dni powszednie, w godz. 8.00 
- 20.00. Infolinia nie zawiera reklam, a jedynie dźwiękowe informacje o lekach.
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Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzo-
ne osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy 
zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz 
władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypeł-
niają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w 
stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone 
w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właś-
ciwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, 
wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; prze-
bywają na terytorium Polski, zapewniają odpowiednie warunki 
bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego 
indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu oraz nie 
były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Obowiązek złożenia doku-
mentów dotyczy obojga mał-
żonków. Potrzebne będą: za-
świadczenia lekarskie  o stanie 
zdrowia ogólnego, zawierające 
zapis brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do pełnienia funk-
cji rodziny zastępczej. W uza-
sadnionych przypadkach PCPR 
może wymagać zaświadczeń od 
innych specjalistów, wyklucza-
jących ograniczenia zdrowotne 
w opiece nad dzieckiem; kopie 
dowodów osobistych, zaświad-
czenia o dochodach, odpis aktu 
małżeństwa lub odpis aktu 
urodzenia - osoby samotne (wy-
ciągi aktualne), potwierdzenie 
zameldowania, potwierdzenie 
praw do zajmowanego lokalu, 
życiorysy indywidualne kan-
dydatów i zaświadczenie o nie-
karalności kandydatów. Mile 
widziana jest opinia z miejsca 
pracy.

Potrzebne dokumenty

Rodzina zastępcza usta-
nawiana jest przez sąd ro-
dzinny właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania 
dziecka, po wcześniejszym 
złożeniu wniosku o ustano-
wienie rodziny zastępczej 
dla konkretnego dziecka 
lub dzieci, wraz z wymaganą 
dokumentacją. Po złożeniu w 
sądzie wniosku kandydaci ocze-
kują na wyznaczenie terminu 
rozprawy lub na umieszczenie 
dziecka w trybie zarządzenia 
tymczasowego.

Procedura sądowa

- Rodzina zastępcza to misja. Oczy-
wiście taka rodzina otrzymuje wyna-
grodzenie, związane z trudną pracą, 
ale jeśli pieniądze mają być głównym 
motywem dla jej utworzenia, to dla 
takich osób nie ma u nas miejsca. 
I nie ma znaczenia, że nie mammy 
kandydatów. Weryfikacja musi być 
bardzo staranna. Przekazujemy 
tym osobom dzieci i musimy mieć 
pewność, że trafiają w dobre ręce. 
To także odpowiedź dla osób, które 
irytują się, że proces kwalifikacyjny 
jest tak żmudny i drobiazgowy. Nie 
może być jednak, tak, że z powodu 
braku rodzin zastępczych, dajemy 
kwalifikacje, a później będziemy 
się zastanawiali co dalej. Dobro 
dziecka jest najważniejsze - twierdzi 
Renata Majda, kierownik Powiato-
wego Centrum pomocy rodzinie w 
Kwidzynie.

Dodaje, że najbardziej potrzebne 
są wyspecjalizowane rodziny za-
wodowe, rodziny pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego oraz takie, 
które będą chciały tworzyć rodzinne 
domy dziecka, aby objąć wielodzietne 
rodzeństwa. 

- Niestety zdarzały się pojedyncze 
przypadki, że trzeba było rodzeństwo 
rozdzielić, gdyż nie byliśmy w stanie 
umieścić pięcioro dzieci w jednej 
rodzinie. Na szczęście rodzeństwa 
te zostały już połączone lub dzieci, 
po zażegnaniu kryzysu, wróciły do 
rodziny naturalnej. Cały czas zachę-
camy do zgłaszania się do nas kan-
dydatów na rodziców zastępczych. 
Nasza oferta znajduje się na stro-
nach internetowych. Można przyjść 
także osobiście. Wszystko wyjaśnimy 
i podpowiemy, w jaki sposób można 
zostać rodziną zastępczą - mówi 
Renata Majda.

Kandydat, oprócz spełnienia wa-
runków określonych w ustawie o 
wspieraniu rodziny i pieczy zastęp-
czej, musi odbyć wstępną rozmowę 
kwalifikacyjną z psychologiem.

- Psycholog, bardzo niezobowią-
zująco, bada rodzinę pod kątem 
predyspozycji do bycia rodzicem za-
stępczym. Jeżeli pierwsza kwalifika-

Rodzice zastępczy pilnie poszukiwani
Zaopiekuj się dzieckiem

Brakuje kandydatów, którzy chcieliby utworzyć zawodową rodzinę zastępczą. W tym roku do pełnienia tej funkcji przygotowano tylko 
jednego kandydata. Mimo akcji oraz apeli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, coraz trudniej znaleźć takie osoby. PCPR nie za-
mierza jednak iść na skróty i łagodzić zasady weryfikacji kandydatów. 

cja jest pozytywna, wtedy taką osobę 
kierujemy na szkolenie. W  jego 
trakcie przyszli rodzice zastępczy do-
wiadują się na czym będzie polegała 
ich rola. Zajęcia obejmują między 
innymi psychologię, pedagogikę i 
prawo rodzinne. Samo ukończenie 
szkolenia nie daje jeszcze kwalifi-
kacji. Każdy kandydat podczas zajęć 
jest obserwowany przez trenerów, 
którzy po jego zakończeniu decydują 
o tym, czy kandydat ma predyspo-
zycje i może pełnić funkcję rodziny 
zastępczej czy też nie. Zdarza się, że 
niektórzy kończą szkolenie, ale nie 
otrzymują kwalifikacji - wyjaśnia 
Renata Majda.

W tym roku przeszkolono tylko 
jedną rodzinę, która jest zaintere-
sowana opieką jednego lub dwójką 
dzieci. 

- Pozostałe rodziny, które szko-
liliśmy, to rodziny niezawodowe, 
które są spokrewnione z dzieckiem. 

Przeszkoliliśmy czternaście takich 
osób. Każda z tych rodzin, które nie 
jest rodzeństwem dziecka lub dziad-
kami, ale jest w jakikolwiek sposób 
spokrewniona, przeszła szkolenie 
i już opiekuje się dziećmi - mówi 
Renata Majda.

Sytuację ratują trochę asystenci 
rodzin. To wynik funkcjonowania 
ustawy o pomocy rodzinie i pieczy 
zastępczej. Samorządy kierują do 
rodzin, którym grozi odebranie dzie-
cka, wykwalifikowanych asystentów, 
którzy próbują rozwiązać różnego 
rodzaju problemy. 

- Dzieci do pieczy zastępczej jest 
trochę mniej. Instytucja asystenta 
rodziny, która została wprowadzo-
na wraz ze zmianami w ustawie o 
pomocy rodzinie i pieczy zastępczej, 
przynosi zamierzony skutek. To 
dobre i pożyteczne działanie, które 
pozwala zażegnywać kryzysy w ro-
dzinach, zanim dojdzie do sytuacji, w 

której dziecko będzie musiało zostać 
tej rodzinie zabrane. Działania te 
prowadzone są na szczeblu gmin. 
Niedawno został opublikowany 
raport, z którego wynika, że dzięki 
tego typu działaniom zanotowa-
no znaczny spadek liczby dzieci 
umieszczanych w rodzinach zastęp-
czych. Dzieci jest mniej, ale mimo 
wszystko kandydaci  na rodziców 
zastępczych są bardzo potrzebni - 
podsumowuje Renata Majda.

                                             (jk) 

PCPR między innymi poprzez organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego promuje rodzicielstwo zastępcze.


