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- Czymś naturalnym, w kondycji każdego człowieka, jest niepełnosprawność. 
To jest najczęściej kwestia czasu. Jeżeli popatrzymy na naszych rodziców i 
dziadków, to łatwo zauważymy, że każdy człowiek kiedyś przekracza próg 
swojej niepełnosprawności. Więc jeżeli coś robimy, tworząc świat przyjazny 
osobom niepełnosprawnym, to nie traktujmy tego jako uprzejmości dla innych, 
tylko pomyślmy, że sami sobie możemy ten świat uczynić przyjaznym. Jeżeli to 
zaniedbamy, nie miejmy pretensji do innych - uważa poseł Sławomir Piechota, 
przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, który uczestni-
czył w konferencji dotyczącej konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
ratyfikowanej przez Polskę w ubiegłym roku. W konferencji, która odbyła się w 
Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Górkach (gmina Kwidzyn),  
poświęconej także przewidywanym zmianom w polityce społecznej, wziął 
udział senator Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełno-
mocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. 
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Parkowanie tylko dla niepełnosprawnych

Koniec nadużywania 
kart parkingowych?

Nowe karty parkingowe, umożliwiające osobom niepełnospraw-
nym oraz instytucjom, które w ramach swojej działalności  
zajmują się dowozem, parkowanie w miejscach do tego prze-
znaczonych, zaczną obowiązywać od grudnia przyszłego roku. 
Dotychczasowe karty zachowają swoją ważność do końca listo-
pada przyszłego roku. O zmianach, wprowadzonych przez sejm, 
poinformował poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmo-
wej komisji polityki społecznej i rodziny, podczas swojego pobytu 
w Kwidzynie. 

W imieniu własnym oraz mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej w Kwidzynie, składam serdeczne 
podziękowania panu Jörge Hooppe, właścicielowi 
firmy Hoppe „Clinotest” z Niemiec, za okazaną po-
moc, w postaci darów tekstylnych dla Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. Pragnę również podzięko-
wać panu dr med. Chrystian Meyl za wieloletnią 
pomoc, jaką okazuje wobec mieszkańców naszego 
domu i społeczności lokalnej miasta Kwidzyna.
                                
            Z wyrazami szacunku Kazimierz Gorlewicz

Dziękujemy za pomoc

- Przez lata obowiązywała kara 
grzywny w wysokości 50 zł. Straże 
gminne mówiły, że nie są w stanie 
wyegzekwować przestrzegania pra-
wa. Jeżeli ktoś raz na jakiś czas 
dostał mandat, to i tak mu się opła-
cało. W 2009 roku wprowadziliśmy 
mandat w wysokości 500 zł i pięć 
punktów karnych. W ostatni piątek 
sejm wprowadził uregulowanie, 
które jeszcze bardziej porządkuje 
sprawy parkingowe - mówi Sławomir 
Piechota.

Zmiany, po ich przyjęciu, podczas 
konferencji prasowej w sejmie, omó-
wił poseł Marek Plura.

- Postanowiliśmy zweryfikować 
istniejący system w taki sposób, 
aby dotyczył on wyłącznie osób o 
znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, o ile mają istot-
ne trudności w samodzielnym poru-
szaniu się. Nie mówimy o tym, czy są 
to osoby niepełnosprawne ruchowo, 
tak jak ja, czy osoby niewidome. O 
tej kwalifikacji będą decydowały 
powiatowe zespoły do spraw orze-
kania o niepełnosprawności. Kart 
parkingowych jest w Polsce wiele. 
Nie wiemy jednak ile, gdyż nie jest 
prowadzona ewidencja. Z szacunko-
wych wyliczeń jest ich ponad 500 
tysięcy. Nierzadko, a to wiemy z in-
formacji straży miejskich i policji, są 
to  karty osób, które już nie żyją lub 
są wykorzystywane przez członków 
rodziny, ale nie do przewożenia osób 
niepełnosprawnych, ale w innych 
swoich sprawach. Tym nadużyciom 
chcemy się przeciwstawiać, wprowa-
dzając okresowość ważności karty 
- mówi Marek Plura.

Karta imienna wydawana osobie 
niepełnosprawnej będzie ważna 
przez pięć lat, natomiast karta 
wydawana instytucjom, wspierają-
cym osoby niepełnosprawne, będzie 
wydawana na trzy lata. Nowe karty 
umożliwią jej weryfikację przez 
policję i straż miejską. Utworzona 
zostanie centralna ewidencja posia-

daczy kart parkingowych w ramach 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i 
Kierowców. Opłata za jej wydanie 
nie będzie przekraczała 25 zł. Kart 
nie będzie wydawał starosta, jak 
to jest obecnie, ale przewodniczą-
cy powiatowego zespołu do spraw 
orzekania o niepełnosprawności. 
Wprowadzono także obowiązek za-
bezpieczenia miejsc parkingowych 
we wszystkich strefach parkowania. 
Nowe zapisy określają powierzchnię 
takich miejsc, w zależności od wiel-
kości strefy. Zgodnie z nowymi zapi-
sami nie będzie pobierana opłata za 
sam dojazd do miejsca publicznego. 
Oprócz obowiązujących obecnie kary 
500 zł i 5 punktów karnych pojawi 
się grzywna do  2 tys. zł za a nie-
uprawnione posługiwanie się kartą. 
Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 
2014 roku z niwielekimi wyjątkami. 
Od września przyszłego roku zacznie 
obowiązywać przepis dotyczący 
wyznaczania miejsc parkingowych. 
Dopiero od stycznia 2016 roku za-
cznie działać centralna ewidencja 
posiadaczy kart parkingowych, w 
ramach Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów i Kierowców.

                                           (jk)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kwidzynie poszukuje kan-
dydatów na wolontariuszy, którzy pomagaliby dzieciom z rodzin za-
stępczych. 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. Moż-
na także przyjść osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie przy  ul. Grudziądzkiej 30.                                            

Zostań wolontariuszem
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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

iii
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- Często mamy wrażenie, że taki do-
kument to ładnie brzmiąca deklaracja, 
a zapisy konwencji to bardziej hasła i 
slogany, niż praktyczna rzeczywistość. 
To jednak bardzo ważny klucz do naszej 
wspólnej przyszłości - uważa Sławomir 
Piechota.

Dodaje, że często niepełnosprawność 
omawiana jest w formie statystyki.

- My często mówimy, że niepełno-
sprawni to ileś procent i milionów  oraz 
ileś osób na wózkach, 60 tysięcy osób 
posługujących się językiem migowym i 
200 tysięcy niewidomych. To wszystko są 
liczby ulotne. To wszystko jest procesem, 
przez który przechodzimy, mając lepszą 
lub gorszą kondycję, dlatego tak ważna 
jest ta konwencja - twierdzi Sławomir 
Piechota.

Jej zapisy zmuszają do działań, które 
między innymi czynią przestrzeń publicz-
ną dostępną dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich.

- To znaczy, że każdy starszy człowiek 
tam wejdzie i każdy rodzic z małym 
dzieckiem w wózku i z zakupami też 
tam wejdzie. Konwencja wprowadza inne 
spojrzenie na niepełnosprawność, nie to 
sformalizowane. Światowa organizacja 
zdrowia rozróżnia trzy konteksty niepeł-
nosprawności: niesprawność, niepełno-
sprawność i ograniczenia w pełnieniu ról 
społecznych. My też musimy na niepeł-
nosprawność patrzeć szerzej. Konwencja 
jest ważna, gdyż ma pierwszeństwo przed 
wszystkimi polskimi ustawami. Konwen-
cja, przyjęta za zgodą parlamentu, ma 
pierwszeństwo przed prawem krajowym. 
Jeżeli inaczej jest w prawie polskim, 
a inaczej w konwencji, można i należy 
odwoływać się do konwencji, należy w 
oparciu o konwencję postępować - pod-
kreśla Sławomir Piechota.

Wyjaśnia, dlaczego Polska tak długo 
zwlekała z ratyfikacją konwencji, gdyż 
dokument został ratyfikowany sześć lat 
po jej przyjęciu przez Organizację Naro-
dów Zjednoczonych.

- Uważaliśmy, że odpowiedzialna raty-
fikacja wymaga takiego uporządkowania 
spraw w Polsce, aby nie była gestem, 
trochę na pokaz, ale żebyśmy naprawdę 
się rzetelnie do tego przygotowali. Kro-
ki, które doprowadziły nas do tego, aby 
powiedzieć: tak, Polska jest gotowa do 
ratyfikacji, wymagały cierpliwego postę-
powania - tłumaczy Sławomir Piechota.

Szef sejmowej komisji polityki społecz-
nej i rodziny przypomina, że zanim doszło 
do ratyfikacji, w polskim prawie pojawiło 
się sporo zmian. Zmieniło się między 
innymi prawo budowlane, nakazujące 
dostosować każdy nowy obiekt do potrzeb 

Konwencja dla  wspólnej przyszłości

Każdy przekracza próg niepełnosprawności
- Czymś naturalnym, w kondycji każdego człowieka, jest niepełnosprawność. To jest najczęściej kwestia czasu. Jeżeli popatrzymy na 
naszych rodziców i dziadków, to łatwo zauważymy, że każdy człowiek kiedyś przekracza próg swojej niepełnosprawności. Więc jeżeli 
coś robimy, tworząc świat przyjazny osobom niepełnosprawnym, to nie traktujmy tego jako uprzejmości dla innych, tylko pomyślmy, 
że sami sobie możemy ten świat uczynić przyjaznym. Jeżeli to zaniedbamy, nie miejmy pretensji do innych - uważa poseł Sławomir 
Piechota, przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, który uczestniczył w konferencji dotyczącej konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę. W konferencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w Górkach (gmina Kwidzyn),  poświęconej także przewidywanym zmianom w polityce społecznej, wziął udział senator 
Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Organizatorzy spotkania, 
które odbywało się pod hasłem „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim”, to Urząd Miejski w Kwidzy-
nie i kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej. Według parlamentarzystów, konwencja o pra-
wach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę 6 września ubiegłego roku, to dokument bardzo ważny.

osób niepełnosprawnych. Przyjęte zostały 
karta praw osób niepełnosprawnych 
oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej. Pojawiły się także nowe roz-
wiązania związane z prawami człowieka. 
Według Sławomira Piechoty, proces, 
który zachodził w Polsce pozwolił także 
na  wprowadzenie takich rozwiązań 
prawnych, jak chociażby ustawa o psie 
przewodniku i psie asystującym. 

- Przełomowym momentem była 
historia z Pawłem Wdówikiem, peł-
nomocnikiem rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego, który miał polecieć do 
Nowego Jorku po odbiór prestiżowej 
nagrody. Paweł Wdówik jest niewido-
my i korzysta z psa przewodnika. Nie 
wpuszczono go do samolotu z psem. 
Powiedzieli, że pies ma trafić do luku 
bagażowego. Taki pies nie przeżyje po-
dróży w luku bagażowym. Kandydat na 
psa przewodnika musi mieć określoną 
psychikę i wrażliwość. Jeżeli zostałyby 
zamknięty na kilkanaście godzin, to już 
nigdy nie będzie taki sam jak przed tym 
zdarzeniem. Paweł Wdówik odmówił. Do-
szło do bardzo nieprzyjemnej awantury. 
LOT potem za to przepraszał. Uznaliśmy, 
że dość proszenia o uprzejmość, kulturę 
i elegancję i należy sprawę uregulować. 
Dzisiaj z psem przewodnikiem można 

wejść nie tylko do sklepu, restauracji, 
ale też do szpitala. Jak doszliśmy do tego 
punktu w pracach nad ustawą, to ktoś 
powiedział, że przesadzamy. Zapytałem 
wówczas, że czy ktoś sprawdza, czy 
osoba odwiedzająca  kogoś z rodziny w 
szpitalu jest zdrowa i czy w jakiś sposób 
nie będzie uciążliwa dla innych? Okazało 
się, że można. Dzisiaj chyba już nie ma 
incydentów, które powtarzałyby tamte, 
zawstydzające historie. Jest już uzupeł-
nienie, że z psem przewodnikiem można 
wejść do parku narodowego - informuje 
Sławomir Piechota. 

Jarosław Duda, wiceminister pracy i 
polityki społecznej, pełnomocnik rządu 
ds. osób niepełnosprawnych, uważa, że 
przyjęcie konwencji to początek innego 
spojrzenia na realizowanie praw osób 
niepełnosprawnych. 

- Mamy przed sobą jeszcze ogromną 
drogę. Ja przez jakiś czas i moi następcy 
będą mieli ten drogowskaz i to zostało 
zawarte w tym niesłychanie istotnym 
dokumencie, aby wokół tego budować 
przyjazne, dobre i skuteczne rozwią-
zania. Dla mnie konwencja jest drogo-
wskazem, wytyczoną ścieżką. Musi być 
jednak mapa drogowa, gdyż nie zrobimy 
wszystkiego od razu w Polsce. Nie dosto-
sujemy wszystkich dworców do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, ale zacznijmy 
od jednego peronu w dużych miastach 
- mówi Jarosław Duda.

Podkreśla, że w każdym obszarze życia 
musi być uświadamiana problematyka 
związana z niepełnosprawnością. Według  
Jarosława Dudy, przez ostatnie lata, 
koncentrowano się na tym, do czego 
osoba niepełnosprawna się nie nadaje, 
a powinno się koncentrować na tym, w 
czym może sobie poradzić.

- Potrzebna jest zmiana filozofii w 
postrzeganiu osób niepełnosprawnych. 
Konwencja jest wyzwaniem i za to odpo-
wiada minister pracy i polityki społecz-
nej i pełnomocnik rządu do spraw osób 
niepełnosprawnych, ale tak naprawdę 
odpowiadamy my wszyscy. To nie znaczy, 
że chcę na kogoś zrzucić odpowiedzial-
ność, ale my wszyscy za to odpowiadamy 
- uważa Jarosław Duda

Podkreśla ważną rolę organizacji po-
zarządowych oraz samorządów.

- Tutaj będą podejmowane decyzje jak 
to powinno wyglądać. O województwo 
pomorskie jestem spokojny, nie dlatego, 
że będąc w Kwidzynie chcę się jakoś przy-
podobać, ale stąd wychodziły najlepsze 
pomysły - uważa Jarosław Duda.

Wiceminister pracy i polityki społecz-
nej, twierdzi, że realizowanie zapisów 

Senator Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej (z prawej), pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej 
i rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                  Fot. Jacek Kluczkowski
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konwencji to proces, który trwa i będzie 
trwał. 

- Spotykając się podczas tej konferencji 
realizujemy zapisy konwencji. Promujemy 
i zmieniamy swoje myślenie - podsumowuje 
Jarosław Duda.

Poseł Sławomir Piechota przypomina, że 
spotkania, promujące między innymi kon-
wencje o prawach osób niepełnosprawnych 
to inicjatywa posła Jerzego Kozdronia z 
Kwidzyna.

- Tak jak w Sevres koło Paryża mają 
miarę metra, tak dla nas Jurek Kozdroń jest 
miarą zaangażowania i kompetencji. Posiada 
wybitne umiejętności, które są podstawą do 
angażowania się w sprawy publiczne - pod-
kreśla Sławomir Piechota 

Wiceminister Jarosław Duda  oraz  poseł 
Sławomir Piechota, wysłuchali uwag i postu-
latów uczestników konferencji. Bardzo długą 
listę barier i problemów z którymi muszą 
się borykać rodzice niepełnosprawnych 
dzieci przedstawiła Aleksandra Sikorska. 
Mieszkanka Kwidzyna, która wychowuje 
niepełnosprawnego synka, zwraca uwagę 
między innymi na problem niskich progów 
uprawniających do różnego rodzaju świad-
czeń z pomocy społecznej. 

- Ktoś, kto zarabia 1500 zł netto, nie otrzy-
ma, oprócz 153 zł, żadnej pomocy od państwa. 
Jest to na granicy ubóstwa. To często są 
dzieci, które mają sprzężone niepełnospraw-
ności. Potrzebują drogich leków i pampersów. 
Wydatki ponoszone na dzieci są ogromne. 
Chodzi także o kwestie zasiłku opiekuńczego 
lub zorganizowania innej opieki dla osób, 
które pracują. Wakacje  trwają dwa miesiące. 
Jeżeli mamy dziecko, które przekroczy jakąś 
barierę dojrzałości, to możemy je samodziel-
nie wysłać na wakacje. Jeżeli jednak jest to 
dziecko wymagające stałej opieki, to rodzic 
nie ma dwóch miesięcy urlopu. Ciężko mi 
znaleźć profesjonalną opiekę w tym czasie, 
bo jest bardzo droga. Muszę wziąć w takim 
momencie urlop bezpłatny lub zwolnić się z 
pracy. Mam szczęście, gdyż jest wiele osób w 
mieście, które mi pomagają i mam wyzrozu-
miałych szefów. Udało mi się  umieścić moje 
dziecko w prywatnym przedszkolu. Wiem, że 
wykazano ogromną wolę pomocy. W przeciw-
nym razie musiałabym iść na bezpłatny urlop 
- mówi Aleksandra Sikorska.

Tego typu barier jest znacznie więcej. 
Aleksandra Sikorska zwraca uwagę na 
problem z lekarzami specjalistami. Do 
orzeczenia o niepełnosprawności potrzebny 
jest odpowiedni dokument od lekarza spe-
cjalisty. Jego ważność to 30 dni. Problem w 
tym, że na wizytę czeka się nieraz pół roku i 
więcej. Pozostaje prywatna wizyta, na którą 
niewiele osób stać. To tylko jeden z całej listy 
problemów, z którymi każdego dnia zmagają 
się rodzice.

Na brak walaryzacji środków od 2008 
roku na funkcjonowanie warsztatów terapii 
zajęciowej, nawet o stopień inflacji, oraz 
niskie płace specjalistów, pracujących w war-
sztatach zwrócił uwagę Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie. 

Jarosław Duda przyznaje, że obszar 
związany z niepełnosprawnością, to nie tylko 
pasmo sukcesów. Zwraca uwagę na problemy 
związane między innymi ze zmniejszaniem 
się środków w Państwowym Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jarosław 
Duda poprosił o przesłanie wszystkich uwag 
i postulatów, a także propozycji związanych 
z funkcjonowaniem  systemu pomocy spo-
łecznej, obiecując ich wykorzystanie do 
tworzenia zmian w systemie pomocy.

                                                     (jk)

- Uznanie równości wszystkich ludzi, zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, 
jednakowa ochrona prawna i jednakowe korzyści wynikające z prawa (art. 5).
- Podnoszenie świadomości: obowiązek zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza poprzez kampanie (w tym w mediach) oraz nauczanie w szkołach (art. 8).
- Zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, innych urządzeń 
i usług powszechnie zapewnianych (ustanawianie minimalnych standardów, zachęcanie do uwzględniania aspektu 
dostępności na etapie projektowania, produkcji i dystrybucji, oznakowanie ogólnodostępnych budynków 
w alfabecie Braille’a i formach dostępnych, szkolenia), (art. 9).
- Prawo do życia każdej istoty ludzkiej, gwarancje w zakresie korzystania z tego prawa (art. 10).
-  Obowiązek przyjęcia rozwiązań w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w razie 
klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, w tym konfliktów zbrojnych, w sytuacjach wymagających pomocy 
humanitarnej (art. 11).
- Równość wobec prawa: potwierdzenie posiadania przez osoby niepełnosprawne zdolności prawnej, obowiązek 
przyjęcia rozwiązań w zakresie wspierania wykonywania zdolności prawnej i ochrony przez nadużyciami (art. 12).
-  Zapewnienie skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, między innymi poprzez dostosowania 
proceduralne i szkolenie osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości (art. 13).
-  Zakaz bezprawnego i samowolnego pozbawiania wolności (art. 14).
-  Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, a także zakaz 
poddawania, bez swobodnie wyrażonej zgody, eksperymentom medycznym lub naukowym (art. 15).
-  Obowiązek państw podejmowania odpowiednich środków w celu ochrony przed wszelkimi formami 
wykorzystywania, przemocy i nadużyć, a także zapewnienie osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy, pomocy
 i wsparcia w celu powrotu do zdrowia fizycznego i psychicznego (art. 16).
-  Ochrona integralności osobistej poprzez poszanowanie integralności fizycznej i psychicznej (art. 17).
-  Swoboda poruszania się, w tym wolność wyboru miejsca zamieszkania, prawo do obywatelstwa (art. 18),
-  Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo: prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do 
życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi osobami, w tym prawo 
podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, podejmowanie odpowiednich środków w celu 
ułatwienia korzystania z tego prawa oraz pełnej integracji i uczestnictwa w życiu społeczeństwa (dostęp do 
usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji 
społecznej, dostęp do usług i urządzeń powszechnie dostępnych), (art. 19).
- Mobilność: obowiązek podjęcia środków w celu umożliwienia mobilności osobistej i możliwie największej 
niezależności (ułatwianie dostępu do wysokiej jakości pomocy wspierających poruszanie się, urządzeń, 
wspomagających technologii oraz form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, zapewnianie 
szkoleń, zachęcanie jednostek wytwarzających przedmioty wspierające poruszanie się, urządzenia i technologie 
wspomagające do uwzględniania wszystkich aspektów mobilności osób niepełnosprawnych), (art. 20).
- Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji: gwarancje wolności otrzymywania
i rozpowszechniania informacji i poglądów na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy 
komunikacji, akceptowanie i ułatwianie korzystania w sprawach urzędowych z języków migowych, alfabetu 
Braille’a, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, wszelkich innych środków komunikowania się, 
nakłanianie jednostek prywatnych, które świadczą usługi dla ogółu społeczeństwa, w tym przez Internet, 
do dostarczania informacji i usług w formie dostępnej, zachęcanie środków masowego przekazu do zapewnienia, 
że ich usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych (art. 21).
-  Zakaz samowolnej lub bezprawnej ingerencji w życie prywatne, rodzinne, dom lub korespondencję, innego typu 
komunikację, zakaz bezprawnego naruszania czci i reputacji osoby niepełnosprawnej, ochrona danych osobowych (art. 22).
- Poszanowanie domu i rodziny: zakaz dyskryminacji we wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa, rodziny, 
rodzicielstwa, adopcji, prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, podejmowania decyzji o liczbie 
i czasie urodzenia dzieci, dostęp do informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, odpowiednia pomoc 
w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowaniem dzieci (art. 23).
- Prawo do edukacji na wszystkich poziomach, stworzenie włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego 
integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji, wprowadzanie racjonalnych 
usprawnień, ułatwianie nauki alfabetu Braille’a, alternatywnego pisma, wspomagających i alternatywnych 
sposobów, środków i form komunikacji i orientacji oraz umiejętności poruszania się, ułatwianie nauki języka 
migowego i popieranie tożsamości językowej społeczności osób głuchych (art. 24).
- Prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, gwarantowanie opieki zdrowotnej w takim 
samym zakresie i takiej samej jakości, jak innym osobom, zapewnienie usług zdrowotnych, które są konieczne ze 
względu na niepełnosprawność, zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych w ubezpieczeniu zdrowotnym (art. 25).
-  Rehabilitacja: podejmowanie odpowiednich środków w celu umożliwienia uzyskania i utrzymania możliwie 
pełnych zdolności fizycznych, intelektualnych, społecznych i zawodowych oraz pełnej integracji - organizacja 
opartych na multidyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i potencjału usług i programów w zakresie 
wszechstronnej rehabilitacji (art. 26).
-  Prawo do pracy, w tym prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, 
w otwartym, integracyjnym i dostępnym środowisku pracy, wprowadzanie racjonalnych usprawnień w miejscu 
pracy, zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność we wszystkich sprawach dotyczących zatrudnienia, 
warunków pracy, praw związkowych, usług instytucji rynku pracy, szkolenia zawodowego (art. 27).
-   Zapewnienie odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej: dostęp do usług, urządzeń i innego rodzaju 
pomocy w zaspokajaniu potrzeb związanych niepełnosprawnością oraz do pomocy w pokrywaniu wydatków 
związanych z niepełnosprawnością (art. 28).
-   Gwarancje praw politycznych, na zasadzie równości z innymi osobami, w tym w celu zagwarantowania 
udziału w życiu politycznym i publicznym, korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, pełnienia 
wszelkich funkcji publicznych na wszystkich szczeblach rządzenia, w tym poprzez ułatwianie korzystania ze 
wspomagających i nowych technologii (art. 29).
-   Podejmowanie działań w celu zapewnienia dostępu do wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, 
rozwoju i wykorzystania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, wspieranie uznania tożsamości 
kulturowej i językowej osób niepełnosprawnych, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, 
tworzenie warunków korzystania z wypoczynku i uprawiania sportu (art. 30).
-   Obowiązek zbierania danych, w tym statystycznych, umożliwiających kształtowanie i realizowanie polityki 
służącej wykonywaniu konwencji, gwarancje ochrony danych osobowych (art. 31).
-   Prowadzenie, w tym z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, współpracy wspierającej 
krajowe wysiłki na rzecz realizacji konwencji (art. 32).

Postanowienia podstawowe - konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Źródło: materiały Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
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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
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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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Podczas konferencji „Wyrównywanie szans 
osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyń-
skim” zostały przedstawione zapisy konwen-
cji o prawach osób niepełnosprawnych. Drugą 
część konferencji poświęcono podsumowaniu 
działalności warsztatu. W spotkaniu udział 
wzięli między innymi Krystyna Dominiczak, 
dyrektor Departamentu Polityki Społecznej 
w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku i 
Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Od-
działu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, samorządowcy 
oraz przedstawiciele instytucji związanych 
z pomocą społeczną. Podziękowano także 
osobom, które przyczyniły się do powstania 

warsztatu i wspierają jego działalność na co 
dzień.Otrzymały one pamiątkowe madale 
„Przyjaciel WTZ”, które wręczyli Kazimierz 
Gorlewicz, prezes Fundacji „Misericordia” i 
Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Obecnie w 
zajęciach terapeutycznych, prowadzonych 
w warsztacie uczestniczy 47 niepełnospraw-
nych osób. Warsztat 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, w gminie Kwidzyn.               

 (jk)

20 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

Medale dla                  
przyjaciół WTZ
20 lat minęło od czasu, kiedy swoją działalność rozpoczął War-
sztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Okazją do podsumowania 
działalności stała się konferencja z udziałem senatora Jarosła-
wa Dudy, wiceministra pracy i polityki społecznej, pełnomocnika 
rządu ds. osób niepełnosprawnych i posła Sławomira Piechoty, 
przewodniczącego sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, 
poświęcona konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Senator Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, 
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych 
Poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej komisji 
polityki społecznej i rodziny.
Senator Leszek Czarnobaj
Poseł Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości
Jerzy Godzik, starosta kwidzyński
Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna
Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna
Bogdan Pawłowski, burmistrz miasta i gminy Prabuty
Ewa Nowogrodzka, wójt gminy Kwidzyn
Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego
Włodzimierz Dawidowski, członek zarządu powiatu kwidzyńskiego
Henryk Ordon, przewodniczący rady gminy Kwidzyn
Marek Krzykowski, prezes zarządu International Paper Kwidzyn S.A.
Jarosław Rosiak, prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego
Wojciech Kaczorowski, współwłaściciel firmy „Celbud-Przemysłówka”
Edward Bednarski, współwłaściciel firmy „Celbud-Przemysłówka”
Józef i Marianna Kędziora - firma Tereny Zielone w Marezie
Czesław Czyżewski, właściciel  Wydawnictwa Pomorskiego w Tczewie
Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
Wiesław Wosiak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kwidzynie
Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie
Wanda Angielska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Prabutach
Małgorzata Piotrowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie
Ks. Wiesław Paradowski, proboszcz parafii pod wezwaniem 
św. Brata Alberta
Marian Pietrusiak, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kwidzynie
Ewa Detko-Traczyk, dyrektor regionalny Olimpiady Specjalne 
Pomorskie
Urszula Giełdon, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tczewie
Danuta Senger, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koniecwałdzie
Barbara Tuptyńska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Brodnicy
Iwona Cieplińska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie

Przyjaciele WTZ

Czesław Czyżewski, właściciel Wydawnictwa Pomorskiego w Tczewie, przyjął z rąk Kazimierza Gorlewicza, prezesa 
Fundacji „Misericordia” medal „Przyjaciel WTZ”. Wydawnictwo wydaje między innymi Kurier Kwidzyński do którego dołączany 
jest dodatek „Obserwator”. Współpraca fundacji i wydawnictwa trwa już ponad 8 lat.

Podziękowania dla Ewy Nowogrodzkiej, wójta gminy Kwidzyn, za wspieranie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Podczas podsumowania 20 lat działalności warsztatu podziękowano byłym oraz obecnym pracownikom.

Gratulacje z okazji 20 lat funkcjonowania WTZ w Kwidzynie od Dariusza Majorka, dyrektora Pomorskiego Oddziału Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.

Na uroczystości nie zabrakło senatora Leszka Czarnobaja, który jeszcze jako starosta kwidzyński, wspierał ideę utworzenia warsztatu, 
w zabytkowym dworku w Górkach.                                                                                                           Zdjęcia: Jacek Kluczkowski


