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Ponad 600 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, rodziców 
i opiekunów objęło pomocą Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 
Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie. Stowarzysze-
nie zakończyło realizację programu „Wspomaganie umie-
jętności porozumiewania się - likwidacja barier w komu-
nikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub 
zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu 
powiatu kwidzyńskiego”. 

Fot.  Marcin Koplin
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- Rekrutacja do projektu prowadzona 
była dwutorowo wśród dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych i zagrożonych niepeł-
nosprawnością, zamieszkałych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego objętych opieką 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwi-
dzynie, Niepublicznej Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznej oraz instytucji 
działających na rzecz osób niepełnospraw-
nych takich jak przedszkola, szkoły spe-
cjalne czy koła rodziców. Do pierwszego 
zadania wybrano 20 dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami w porozumiewaniu się z 
miast i gmin powiatu kwidzyńskiego, 
natomiast do zadania drugiego rekru-
tacja była prowadzona przez cały okres 
realizacji projektu. Realizacja projektu  
pozwoliła na wykonanie szczegółowej 
diagnozy rozwojowej dzieci objętych 
projektem i umożliwiła wprowadzenie 
do indywidualnych programów terapii 
wiele dodatkowych elementów - mówi 
Emilia Donajska, prezes Stowarzyszenia  
Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju 
Porozumienia w Kwidzynie.

Dodaje, że poprzez realizację projektu 
udało się odpowiedzieć na pytanie: w jaki 
sposób najlepiej pomóc osobom, które 
zmagają się z problemem niepełnospraw-
ności i sprawić, by każdy mógł rozwijać 
swój indywidualny potencjał. 

- Dla osób niepełnosprawnych brakuje 
zarówno oferty terapeutycznej, rehabi-
litacyjnej jak i edukacyjnej, opartej o 
wspomagające sposoby porozumiewania 
się. Niepełnosprawność przecież nie jest 
wyłącznie zjawiskiem medycznym czy 
medyczno-opiekuńczym lecz obejmuje 
wszystkie sfery rozwoju i funkcjonowania 
człowieka, angażując też najbliższą rodzi-
nę, a porozumiewanie jest najważniej-
szym elementem naszego życia - twierdzi 
Emilia Donajska.

Podkreśla też, że uczestnikom projektu 
zapewnione zostały dodatkowe działania, 
które nie są objęte standardem resortu 
zdrowia, a które mają znaczący wpływ 
na jakość życia i poprawę funkcjonowania 
dziecka w jego środowisku. 

- Wypracowany też został system zaspa-
kajania specjalnych, unikatowych potrzeb 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub 
zagrożonych niepełnosprawnością  i ich 
rodziców. Zapewniliśmy również dostęp 
do specjalistycznej wiedzy, dobrych 
praktycznych rozwiązań, które można 
wykorzystać w domu, programów tera-
peutycznych oraz pomocniczego sprzętu. 
Doradzaliśmy również w doborze sprzętu 
potrzebnego osobie niepełnosprawnej. 
Uważam, że realizacja programu przy-
czyniała się też do zmiany postaw spo-
łecznych wobec niepełnosprawności w 
lokalnym środowisku - podkreśla Emilia 

Pomoc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Pomagają wyjść z izolacji
Ponad 600 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i opiekunów objęło pomocą Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum 
Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie. Stowarzyszenie pod koniec ubiegłego roku zakończyło realizację programu „Wspomaganie umiejętności 
porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i 
ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu 
się, ograniczanie barier komunikacyjnych w środowisku rodzinnym oraz zmniejszenie izolacji społecznej, która jest konsekwencją tego typu 
zaburzeń, to tylko niektóre z efektów realizacji programu. Projekt objął niepełnosprawne dzieci od urodzenia do 18 roku życia, dzieci zagro-
żone niepełnosprawnością oraz niepełnosprawną młodzież do 25 roku życia i był kontynuacja działań prowadzonych w 2012 roku. Stowarzy-
szenie uzyskało na jego realizację, w wyniku  konkursu ogłoszonego przez samorząd powiatu, 168 tys. zł. Wsparcie zapewniły gminy, z których 
pochodzą niepełnosprawni uczestnicy projektu. Ogółem pomocy udzielono 628 niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z całego powiatu. 

Donajska.
Dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami w 

porozumiewaniu się prowadzone były 
wielospecjalistyczne zajęcia terapeu-
tyczne. Prowadziło je, w zależności od 
potrzeb, dziesięciu specjalistów, w tym 
psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta 
zajęciowy i rehabilitant. Dzieci zostały 
objęte indywidualnymi programami. 
Działania prowadzone przez Stowarzy-
szenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju 

Porozumienia w Kwidzynie znacznie 
wykroczyły poza zakres ujęty w budżecie 
programu. Podczas realizacji programu 
nagrano film, który był podsumowaniem 
dwudziestu końcowych superwizji.

- W trakcie nagrywania materiału 
filmowego specjaliści podkreślali, że 
najlepszym rozwiązaniem były spotkania 
superwizyjne dla 20 dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami, prowadzone przez dwóch 
wyspecjalizowanych superwizorów, spe-

cjalistów z zakresu wspomagających i 
alternatywnych metod komunikacji. Taka 
metoda pracy pozwoliła na dodatkowe 
szkolenie specjalistów i zwiększenie ich 
kompetencji w pracy z dziećmi - wyjaśnia 
Emilia Donajska.  

Nie zapomniano zapytać rodziców o 
ocenę działań prowadzonych w ramach 
programu. Wszyscy zgodnie twierdzili, że 
należy go kontynuować.

                                                     (jk)

Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się poprzez ilość 
opracowanych i wykorzystywanych w procesie komunikacji z dziećmi pomocy komunikacyjnych. Dla 20 dzieci 
z cieżkami zaburzeniami w porozumiewaniu się stworzono i wdrożono w sumie 60 pomocy komunikacyjnych. 

Poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Poprawa jakości usług terapeutycznych oraz
 rehabilitacyjnych i komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.  Zwiększenie 
kompetencji terapeutycznych kadry terapeutycznej pracującej z dziećmi z ciężkimi zaburzeniami. Dowodem na 
skuteczność tych zadań jest ilość przeprowadzonych dodatkowych, sobotnich zajęć w liczbie 480 oraz 170 godzin 
spotkań superwizyjnych, podczas których opracowano 40 indywidualnych programów terapeutycznych rozwijania 
kompetencji komunikacyjnych.  

Zwiększenie dostępu dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością do pomocy 
edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych poprzez ilość beneficjentów, którym wypożyczono specjalne 
pomoce terapeutyczne, komunikacyjne i edukacyjne. Ogółem udzielono 665 usług z tego zakresu. 

Poprawa możliwości samodzielnego funkcjonowania beneficjentów, zwiększenie kompetencji rodzicielskich 
w zakresie usprawniania i właściwej pielęgnacji dziecka  poprzez ilość korzystających z doboru, wypożyczenia, 
doradztwa w zakresie niezbędnego sprzętu wspomagającego oraz ilość otrzymanych instruktaży do pracy z dzieckiem 
w środowisku domowym. Ogółem udzielono 665 usług doradztwa, dostosowano i skonfigurowano sprzęt dla 7 
beneficjentów oraz dostosowano istniejące pomoce do indywidualnych potrzeb użytkownika w ilości 14 sztuk.

Zwiększenie wiedzy rodziców dzieci o dostępnych dla nich świadczeniach pomocowych i wspierających oraz 
organizacjach pomocowych związanych z wyposażeniem dziecka w potrzebny sprzęt. Efektywność tego zdania polega 
na organizacji punktu konsultacyjnego udzielającego informacji w powyższym zakresie. Łącznie udzielono 65 informacji. 

Rezultaty projektu

Emilia Donajska, prezes Stowarzyszenia  Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie podsumowała realizację programu „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja 
barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.                                       Fot. Marcin Koplin



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

15.01.14 www.fundacjamisericordia.pl 

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 byto-
we, opiekuńcze 
i  wspomaga -
jące zgodnie z 
obowiązującym 
s t a n d a r d e m 
dla 180 miesz-
kańców. Opie-
kę zapewnia 
doświadczony 

zespół pracowników działu opie-
kuńczo-terapeutycznego: opieku-
nowie, 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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- Ubiegając się o środki w ramach 
tego programu należy uzasadnić potrze-
bę zakupu sprzętu poprzez wskazanie 
związku udzielenia dofinansowania z 
możliwością realizacji celów programu. 
Uważam, że jest to nadmierny wymóg i 
prawdopodobnie zbyt trudny dla wielu 
osób mało obytych z pisaniem tego typu 
uzasadnień. Całość formularza można 
z pewnością znacznie uprościć bez 
uszczerbku dla realizacji programu. 
Część danych można uzupełnić dopiero 
po kwalifikacji, na etapie podpisywania 
umowy - uważa Aleksandra Sikorska. 

Uważa też, że najwyższy czas, aby 
w Polsce pojawił się asystent osoby 
niepełnosprawnej 

- Są już w naszym kraju asystenci ro-
dziny. Dlaczego nie stworzyć instytucji 
asystenta osoby z niepełnosprawnością, 
który mógłby być zatrudniany przez 
PCPR i dysponowałby określoną ilością 
godzin rozliczanych np. miesięcznie. 
Nazwałabym to roboczo „pomocą 
funkcjonalną” czyli taką, która miała-
by na celu nie tylko ułatwianie życia 
takim osobom w bieżących sprawach 
życia codziennego, ale również naukę 
konkretnych zachowań. Przykładem 
może być nauczenie dziecka niepeł-
nosprawnego korzystania z miejskiej 
biblioteki lub środków komunikacji 
miejskiej. Rodzic czy opiekun miałby 
czas wolny, w którym mógłby załatwić 
własne określone sprawy - sugeruje 
Aleksandra Sikorska.

Jak mama niepełnosprawnego dzie-
cka przekonała się jak ważna jest 
kwestia korzystania z wózków 
inwalidzkich na oddziałach dzie-
cięcych szpitali.

-Niejednokrotnie miałam z tym prob-
lem. Podczas pobytu mojego dziecka w 
szpitalu musiałam korzystać z wózka 
specjalnego, aby ułatwić poruszanie 
się po oddziale czy podczas karmienia, 
a przede wszystkim po to, aby nie 
dźwigać i nie nosić dziecka na rękach. 
W tym przypadku, jak i w przypadku 
korzystania z pomocy psa przewod-
nika, konieczna wydaje się medialna 
kampania społeczna mająca na celu 
uświadomienie pracownikom różnych 
instytucji, że osoba niepełnosprawna 
bez wózka, balkoniku czy psa przewod-
nika po prostu nie może funkcjonować. 
Niedopuszczalne jest zabranie tego 
typu sprzętów lub pozbawienie pomocy 
psa osoby niewidomej - twierdzi Alek-
sandra Sikorska.

Według Aleksandry Sikorskiej, 
zmian wymaga dofinansowanie 
szkolnictwa specjalnego, a przede 
wszystkim przedszkoli specjal-
nych i wszelkich form wczesnej 
interwencji.

- Nie warto w tym miejscu przytaczać 

Bariery, które utrudniają życie mam niepełnosprawnych dzieci

Potrzebne zmiany w systemie pomocy
Ośmioletnie doświadczenie w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem skłoniło Aleksandrę Sikorską z Kwidzyna, do zwrócenia uwagi 
na szereg barier, które utrudniają jego wychowywanie. Przedstawiła je Jarosławowi Dudzie, wiceministrowi pracy i polityki spo-
łecznej, pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych. Ma nadzieję, że lista problemów, które przedstawiła, powoli zacznie być 
przeszłością. Na razie jednak to nadal lista spraw, która według mamy niepełnosprawnego Franka, powinna być załatwiona moż-
liwie jak najszybciej. Prawnicze wykształcenie pozwala jej nie tylko na wyliczanie barier i problemów, ale także na proponowanie 
konkretnych rozwiązań. Aleksandra Sikorska uważa między innymi, że powinny zostać uproszczone procedury ubiegania się o środki 
z PFRON. Przykładem realizacja programu Aktywny Samorząd.

dość powszechnie znanych faktów o 
walorach tzw. wczesnej interwencji i cią-
głego, intensywnego usprawniania osób 
niepełnosprawnych, tak aby w przy-
szłości mogły stać się jak najbardziej 
samodzielne. Posłużę się przykładem 
mojego syna, aby ukazać jak dalece po-
sunięty jest absurd związany z edukacją 
takich dzieci. Mój ośmioletni syn jest 
uczniem przedszkola specjalnego. Jest 
też dzieckiem, które nie chodzi i nie 
mówi. Porusza się na kolanach i rozumie 
dobrze mowę, usiłując się komunikować. 
Z początkiem roku szkolnego tradycyjnie 
otrzymałam informację o ustalonych 
formach zajęć dla mojego syna oraz 
czasie ich trwania. Obecnie Franek ma 
10 minut rehabilitacji tygodniowo oraz 
12 minut zajęć logopedycznych i zero 
godzin komunikacji alternatywnej. To 
zupełnie tak, jakby powiedzieć rodzicowi 
zdrowego dziecka, że będzie ono miało 
przykładowo 10 minut matematyki ty-
godniowo i 12 minut języka polskiego. 
Myślę, że każdy uznałby, że to żart. 
Ale to niestety jest smutna polska rze-
czywistość, urągająca godności naszej 
i naszych dzieci. Argumenty o braku 
środków finansowych wydają się być w 
tym miejscu nie na miejscu. Stać nas 
na budowanie dziesiątków Orlików, 
skądinąd to wspaniała inicjatywa, żeby 
dzieci były zdrowe i wysportowane, a 
dzieci niepełnosprawne nie mają prawa 
do usprawniania ruchowego? Znowu 
warto zadać pytanie: gdzie jest konsty-
tucja dająca równe prawa wszystkim 

dzieciom - pyta mama niepełnospraw-
nego Franka. 

Dodaje, że powinna zostać wpro-
wadzona obowiązkowa nauka 
technik alternatywnej komunikacji 
wspomagającej dla osób mających 
poważne problemy z komunikacją.

- Film „Chce się żyć”, ukazujący hi-
storię chłopca z porażeniem mózgowym, 
który nie był uczony metod alternatyw-
nej komunikacji, a wręcz był uważany 
za osobę mocno upośledzoną umysłowo. 
Dopiero jako dorosła osoba zetknęła 
się z tą metodą, pozwalając mu na ko-
munikację, wyrażanie siebie i kontakt 
ze światem. Ta bardzo poruszająca, 
filmowa opowieść jest historią zapewne 
wielu dzieci w Polsce, borykających się 
z tym samym problemem - całkowitym 
brakiem możliwości komunikacji. Tacy 
ludzie są więźniami własnego ciała. Są 
skazani na śmierć społeczną i niewyob-
rażalne cierpienia, z powodu niemoż-
ności realizacji jednej z podstawowych 
potrzeb ludzkich: skutecznego porozu-
miewania się z drugim człowiekiem. 
Mój syn również nie mówi. Używanie 
wobec niego komunikacji alternatyw-
nej w przedszkolu jest szczątkowe. 
Porozumiewamy się tak, jak potrafimy 
najlepiej. Bez fachowego prowadzenia 
alternatywnej komunikacji wciąż je-
steśmy skazani na domysły, frustracje 
i porażki w tym zakresie. Uważam, że 
nauka metod alternatywnej komunika-
cji dla takich dzieci winna bezwzględnie 
być obowiązkowa. W cywilizowanym 

państwie żadna osoba nie powinna 
być pozbawiona możliwości komu-
nikacji na poziomie zgodnym z jej 
poziomem percepcji. Pozbawienie 
tej możliwości pewnej grupy osób 
jest oczywistą dyskryminacją - uwa-
ża Aleksandra Sikorska. 

Kolejne wyzwanie, które powinno 
znaleźć systemowe rozwiązanie w kra-
ju, to zapewnienie przez gminy lub 
powiaty systemu dziennej opieki 
nad dziećmi niepełnosprawnymi w 
przypadku, gdy rodzice pracują, a 
przedszkola czy szkoły są zamknię-
te z powodu świąt czy wakacji.

- Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy 
dziecko wychowywane jest przez jednego 
opiekuna i nie ma możliwości podziele-
nia się z drugim rodzicem opieką  nad 
dzieckiem. W Skandynawii istnieją 
podobne instytucje, niejednokrotnie o 
szerokim profilu działania, aby zmini-
malizować koszty tworzenia odrębnej 
instytucji. Chodzi np. o świetlicę przy 
ośrodku terapii, który jest czynny cały 
rok, albo świetlicę przy szkole, czynną 
pomimo zamknięcia placówki lub po-
wierzenie wykonywania opieki placówce 
edukacyjnej dla dzieci zdrowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu stosownych 
środków finansowych na zatrudnienie. 
Możliwych rozwiązań jest wiele. Nie 
zawsze będzie chodzić o znaczną liczbę 
dzieci, więc z pewnością można znaleźć 
rozwiązanie generujące jak najmniejsze 
koszty. Jeżeli nie będzie jednak ustawo-
wego obowiązku zorganizowania opieki 
nad dziećmi niepełnosprawnymi w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych lecz 
niekoniecznie od pracy, to problem sam 
się nie rozwiąże. Co ma zrobić rodzic w 
takim przypadku? Tak długo wybierać 
urlop aż się on wyczerpie, a następnie 
korzystać z urlopu bezpłatnego? Czy 
może zabrać dziecko do pracy? A może 
prosić lekarza o wystawienie zaświad-
czenia lekarskiego umożliwiającego 
skorzystanie z zasiłku opiekuńczego 
- mówi Aleksandra Sikorska. 

Dodaje, że zasiłek opiekuńczy, zgodnie 
z ustawą o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego, w razie 
choroby i macierzyństwa, przysługuje 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wyko-
nywania pracy, z powodu konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad 
zdrowym dzieckiem w wieku do ukoń-
czenia 8 lat w przypadku nieprzewidzia-
nego zamknięcia żłobka, przedszkola 
lub szkoły, do których dziecko uczęszcza 
lub też konieczności osobistego sprawo-
wania opieki nad chorym dzieckiem w 
wieku do 14 lat w wymiarze 60 dni w 
roku, a po ukończeniu przez dziecko 14 
lat w wymiarze 14 dni. 

- Należałoby uwzględnić fakt, iż 
w przypadku planowanego za-

Ośmioletnie doświadczenie w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem skłoniło Aleksandrę Sikorską z Kwidzyna, do zwrócenia uwagi 
na szereg barier, które utrudniają jego wychowywanie.                                                                                                           Fot. JK
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mknięcia przedszkola lub szkoły, 
do których uczęszcza dziecko nie-
pełnosprawne również powinien 
przysługiwać zasiłek opiekuńczy 
na dziecko, które w danym mo-
mencie jest zdrowe, czyli wolne 
np. od infekcji, ale z uwagi na swą 
niepełnosprawność nie jest zdolne 
do samodzielnej egzystencji. Inaczej 
dochodzi do absurdu. Dni wolnych od 
nauki szkolnej jest znacznie więcej niż 
wynosi maksymalny wymiar urlopu, a 
dziecko niepełnosprawne nie zostanie 
samo w domu. Trudno też takie dziecko 
wysłać na zorganizowany wypoczynek, 
taki jak kolonie, półkolonie, obozy czy 
wypoczynek u rodziny, bo dziecko wy-
maga specjalnej opieki i z reguły nie 
organizuje się tego typu form opieki 
niezależnej od rodziców. Należałoby też 
wydłużyć z 14 do 60 dni wymiar przy-
sługującego ubezpieczonemu zasiłku 
opiekuńczego z powodu konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem niepełnosprawnym, które 
ukończyło 14 lat. Często dzieci, które 
ukończyły 14 lat, a są niepełnosprawne, 
nie są samodzielne w pełni lub też wcale, 
a nawet ich wiek rozwojowy może być 
równy kilkulatkowi. Uważam, iż nie po-
winno tu być rozgraniczenia czy dziecko 
jest  chore czy zdrowe, ponieważ rodzice 
dzieci niepełnosprawnych częściej niż 
zdrowych mają problem z niemożnością 
świadczenia pracy, z powodu koniecz-
ności sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem. Ciekawą niekonsekwencją 
ustawodawcy jest to, że zgodnie z art. 
186 § 2 Kodeksu pracy, na dziecko nie-
pełnosprawne przysługuje dodatkowy 
urlop wychowawczy do ukończenia przez 
niego 18 roku życia. W tym przypadku 
ustawodawca bardzo daleko zakreślił 
okres, w którym można skorzystać z 
tego uprawnienia, nie dostrzegając jed-
nocześnie celowości równie szerokiego 
zakreślenia granic czasowych 60-dnio-
wego wymiaru zasiłku opiekuńczego w 
przypadku konieczności sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem niepełno-
sprawnym z jednoczesną niemożnością 
świadczenia z tego tytułu pracy - wyjaś-
nia Aleksandra Sikorska.

Uważa również, że dzisiejszy system 
całkowicie ignoruje problemy opie-
kunów osób niepełnosprawnych. 

- Bardziej opłaca się „oddać” dziecko 
niepełnosprawne do rodziny zastępczej, 
ponieważ na dzieci będące w pieczy 
zastępczej państwo zapłaci całkiem 
niemałe środki. Gdy chce je wychować 
kochający, pracujący rodzic, to dla sy-
stemu jest niewidoczny. Jest zupełnie 
niezrozumiałe, że promuje się pieczę 
zastępczą, kosztem pieczy rodzinnej w 
przypadku dzieci niepełnosprawnych. 
To ewidentna dyskryminacja ze strony 
państwa. Uważam, że tacy rodzice są 
na rynku pracy zaledwie tolerowani i 
niestety spotykają się z dyskryminacją, 
z powodu niepełnosprawności swojego 
dziecka. Pracodawcy nie chcą mieć ta-
kich pracowników. Uważam, że rodzice 
wychowujący niepełnosprawne dziecko, 
powinni być traktowani tak samo jak 
zawodowi rodzice zastępczy - uważa 
Aleksandra Sikorska. 

Wyjaśnia, że kwestie dotyczące zawo-
dowych rodzin zastępczych uregulowane 
są ustawą o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, która obowiązuje 
od początku 2012 roku. 

- Rodzina zastępcza zawodowa może 
liczyć na wynagrodzenie nie niższe niż 2 
tys. złotych miesięcznie. Jeśli będzie peł-
niła rolę pogotowia rodzinnego, kwota ta 
wzrośnie do minimum 2,6 tys. zł. Licząc 
ze wszystkimi dodatkami rodzina za-
stępcza z czwórką dzieci może liczyć na-
wet na około 7 tys. zł. Skąd taka suma? 
Rodzina może liczyć na określone premie 
w wysokości 20 proc. otrzymywanego 
wynagrodzenia. Aby się tak stało więcej 
niż troje dzieci lub co najmniej jedno 
dziecko, legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności musi przebywać w 
rodzinie przez okres dłuższy niż 10 dni 
w miesiącu kalendarzowym - zwraca 
uwagę Aleksandra Sikorska. 

Przykładów finansowego wsparcia 
dla zawodowej rodziny zastępczej jest 
więcej.

- Starosta może również przyznać 
jednorazowo lub okresowo świadczenia 
na pokrycie wydatków związanych z 
wystąpieniem zdarzeń losowych lub 
innych, które mają wpływ na jakość 
sprawowanej opieki. Dla osób, które 
prowadzą takie domy zastępcze zawo-
dowe, czekają również środki finansowe 
na utrzymanie lokalu mieszkalnego. 
Mogą również otrzymać fundusze na 
pokrycie kosztów remontu. Także 
ewentualna zmiana mieszkania, czy też 
inne nieprzewidziane wydatki związane 
z opieką i wychowaniem dziecka mogą 
zostać dofinansowane. Jak widać, przy 
prowadzeniu zawodowej rodziny zastęp-
czej można liczyć na pomoc państwa. 
Najważniejsze jednak, aby dziecko miało 
nie tylko odpowiednie warunki material-
ne, ale również atmosferę zapewniający 
mu harmonijny rozwój i przyszłą samo-
dzielność życiową - twierdzi Aleksandra 
Sikorska. 

Uważa też, że wsparcie rodziny 
naturalnej, wychowującej dziecko 
niepełnosprawne, zapobiegnie 
drastycznym sytuacjom, w których 
nie liczyło się dziecko, a tylko pie-
niądze.

- Powyższe problemy nabierają 
szczególnego znaczenia w kon-
tekście wydarzeń, jakie stały się 
moim udziałem. Na skutek bardzo 
poważnego załamania zdrowia 
mojej mamy, która pomagała mi 
w opiece nad synem, abym mogła 
pracować i uczyć się na aplikacji 
radcowskiej i która była aktyw-
na zawodowo, pomimo dużego 
uszczerbku na zdrowiu, po to aby 
pomóc mi finansowo, zmuszona 
jestem podjąć decyzję o rezygnacji 
z pracy lub przejściu na urlop wy-
chowawczy. Od tej chwili mam pod 
opieką dwie osoby niepełnospraw-
ne i mogę tylko żywić nadzieją, że 
moja determinacja w dochodzeniu 
do zawodu radcy prawnego pozwoli 
mi znaleźć elastycznego pracodaw-
cę, na czas aplikacji, który moje 
kompetencje przełoży nad obawę 
o to, w jakiej sytuacji obecnie się 
znajduję - podsumowuje Aleksan-
dra Sikorska. 

Mama 8-letnie Franka ma nadzieję, 
że jej głos będzie słyszalny i przyczyni 
się do zmian oczekiwanych przez rodzi-
ców, którzy dają z siebie wszystko, aby 
wychować niepełnosprawne dziecko. 

                                            (op. jk)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez 
Fundację „Misericordia”, to placówka, w której prowadzona 
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dla niepełnospraw-
nych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. To miejsce aktywnej 
rehabilitacji, która ma w przyszłości ułatwić znalezienie za-
trudnienia lub nauczyć samodzielności osoby niepełnosprawne 
posiadajace znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności. WTZ  nie jest świetlicą lub placówkę opiekuńczą, w której 
można umieścić osoby obłożnie chore lub starsze, potrzebujące 
całodobowej opieki. Warsztat nie jest całodobowym ośrodkiem. 
Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

Uczą pokonywania barier
Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

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

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

- Przyjmujemy tylko osoby, 
które obejmowane są aktywną 
rehabilitacją. Oznacza to aktywny 
udział w zajęciach, podczas któ-
rych niepełnosprawni mieszkańcy 
powiatu kwidzyńskiego zdobywają 
wiele umiejętności, które przydają 
się w życiu codziennym, ale prze-
de wszystkim w przyszłej pracy 
zawodowej. Coraz więcej naszych 
uczestników znajduje pracę i rozpo-
czyna samodzielne życie. Jeśli ktoś 
liczy na to, że w warsztacie spędzi 
kilka godzin tylko dla zabicia cza-
su, 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 Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Pozostałe środki 
pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracow-
niach terapii życia codziennego, 
stolarskiej, ceramicznej, plastycz-
nej, komputerowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, artystycznej i ogrodni-
czo-gospodarczej. Wobec wszystkich 
uczestników zajęć terapeutycznych 
stosowane są dwie formy rehabi-
litacji medycznej: kinezyterapia 
(obejmuje miedzy innymi ćwicze-
nia gimnastyczne i różne formy 
czynnego wypoczynku i relaksu) 
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.                                                                                            
                                                 (jk)
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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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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kwidzynie poszukuje kandy-
datów 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

3  lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem  
11  lutego - Światowy Dzień Chorych. 
20  marca - Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych 
21  marca - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
24  marca - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą   
7  kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia 
25  kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
28  kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 
5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 
16  października - Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem 
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 
                                                                                                 op. Alina Cylc

Warto pamiętać

Kwidzyńskie organizacje pożytku publicznego
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa” 
- KRS: 0000223125
Fundacja Opiekuńcza IP Kwidzyn S.A. - KRS: 0000051280
Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych-”Hospicjum” 
- KRS: 0000223992
Stowarzyszenie Klub Abstynenta - KRS: 0000082170
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „RODŁO” - KRS: 0000335356
Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie  
- KRS: 0000011079 
Stowarzyszenie”Aktywne Społeczeństwo” KRS: 0000307471
Stowarzyszenie „Bezpieczny Kwidzyn” - KRS: 0000054437
Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” - KRS:0000005069
Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” - KRS: 0000074488
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej 
p.w. Św. Józefa - KRS: 0000022620
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 
- KRS: 0000230832
Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” 
w Borowym Młynie - KRS: 0000058879
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie - KRS: 0000202357
Stowarzyszenie „Plejada” w Sadlinkach - KRS: 0000259333

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

dzia³añ s³u¿¹cych innym. Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku cza-
su 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  55 279 35 64. e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Hospicjum im. św. Wojciecha      
w Kwidzynie

Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Cho-
rych KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi 
samotnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych. Działalność 
hospicyjna, oprócz poświęcenia i miłosierdzia pracowników 
oraz wolontariuszy, potrzebuje także wsparcia finansowego, 
aby zapewnić godne warunki cierpiącym i umierającym.  
Pomoc dla kwidzyńskiego hospicjum może okazać każdy, 
przekazując 1% swojego podatku na rzecz Kwidzyńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

Hospicjum działa w ramach kontraktu na świadczenie usług 
zdrowotnych zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Wspieraniem finansowym bieżącej działalności placówki oraz 
pełnieniem roli organu prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych. Prezesem organizacji jest 
Bogusław Frankowski, natomiast funkcje zastępców pełnią Ma-
rzena Szarłat i Jadwiga Zając. Pomocy materialnej udzielają 
samorządy powiatu kwidzyńskiego i miasta Kwidzyna.  Siedziba 
hospicjum znajduje się w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Malborskiej w Kwidzynie. Obiekt posiada sześć sal dla 
pacjentów, w których może przebywać 11 osób. Placówka dys-
ponuje niezbędnym wyposażeniem specjalistycznym. Zatrudnia 
personel o wysokich kwalifikacjach. To lekarze, pielęgniarki, 
psycholog kliniczny i fizykoterapeuta. Pomoc udzielana jest 
także w domach pacjentów.


