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      str. II

 Bogaty w zawody oraz imprezy będzie bieżący rok dla po-
morskiego oddziału Olimpiad Specjalnych. Turnieje tenisa 
stołowego i ziemnego, hokeja halowego, koszykówki oraz 
mityngi lekkoatletyczne, pływackie i jazdy konnej, to nie-
które z tegorocznych zawodów, w których wystartują  spor-
towcy z niepełnosprawnością intelektualną. Zawodników 
z Pomorza, w tym także z powiatu kwidzyńskiego, czekają  
także wyjazdy na Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych, które odbędą się w sierpniu w Bydgoszczy. 
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- Planujemy między innymi organi-
zację w sierpniu Biegu z  Pochodnią, 
przed Ogólnopolskimi Igrzyskami 
Olimpiad Specjalnych. Zamierzamy 
być prekursorami nowej dyscypliny 
Olimpiad Specjalnych. Będzie to 
piłka ręczna. Zajęcia prowadzone 
będą w programie zunifikowanym:
w  drużynie przybliżona liczba za-
wodników Olimpiad Specjalnych  
oraz osób w pełni sprawnych, które 
będą partnerami podczas treningów 
i zawodów. Poza tym będzie także 
drużyna złożona tylko z zawodników nie-
pełnosprawnych. Chcemy także, aby nasi 
piłkarze ręczni mogli oglądać zawodow-
ców, dlatego współpracujemy z MMTS 
Kwidzyn. Nasi  zawodnicy otrzymają 
karnety na mecze kwidzyńskiej drużyny 
- zapowiada Ewa Detko-Traczyk, dyrek-
tor regionalny Olimpiad Specjalnych w 
województwie pomorskim. 

Dodaje, że oddział pomorski, jako 
jeden z ośmiu w kraju, weźmie udział w 
programie FIFA pod nazwą „Zunifikowa-
na Piłka Nożna - to kocham!”. Program 
Olimpiad Specjalnych Polska, jako jeden 
z  czterech  krajów na świecie, otrzymał 
od FIFA grant na rozwój zunifikowanej 
piłki nożnej. Ewa Detko-Traczyk zapo-
wiada współpracę z Grzegorzem Obiałą, 
trenerem Rodła Kwidzyn. Przewidziane 
są spotkania z piłkarzami kwidzyńskiej 
drużyny, a także zawody z udziałem 
piłkarskich gwiazd. Pomorski oddział 
Olimpiad Specjalnych nie rezygnuje z  
realizacji programów „Młodzi Sportow-
cy” i „Program rodzinny”.

- Zamierzamy tworzyć nowe kluby 
oraz nadal rozwijać współpracę z ro-
dzicami. Planujemy w ramach tych 
programów pomagać przede wszystkim 
młodym rodzicom. Przygotowujemy 
odpowiednie szkolenia oraz spotkania in-
tegracyjne. Przypomnę tylko, że program 
„Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną, w 
wieku  od 2 do 7 lat, oraz ich rodziny w 
świat Olimpiad Specjalnych. Młodsze 
dzieci biorą udział w grach i zabawach 
sportowych, które można organizować 
w domu czy przedszkolu.  Adresatem 
„Programu rodzinnego” są natomiast 
rodziny sportowców, którzy biorą udział 
w zawodach organizowanych w ramach 
Olimpiad Specjalnych - wyjaśnia Ewa 
Detko-Traczyk.

Sportowcy z Pomorza  wezmą udział 
w kilku najważniejszych, ogólnopol-
skich imprezach sportowych, m.in. w 
Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych, które odbędą się w dniach 
22 - 26 sierpnia w Bydgoszczy. Weźmie w 
nich udział ok. 1000 niepełnosprawnych 

Kalendarz pełen imprez

Olimpijskie zmagania                               
niepełnosprawnych sportowców

Bogaty w zawody oraz imprezy będzie bieżący rok dla pomorskiego oddziału Olimpiad Specjalnych. Turnieje tenisa stołowego i ziem-
nego, hokeja halowego, koszykówki oraz mityngi lekkoatletyczne, pływackie i jazdy konnej, to niektóre z tegorocznych zawodów, w 
których wystartują  sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną. Zawodników z Pomorza, w tym także z powiatu kwidzyńskiego, 
czekają  także wyjazdy na Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w sierpniu w Bydgoszczy. Agnieszka 
Karpińska, niepełnosprawna zawodniczka z Kwidzyna, weźmie udział  w Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, 
które odbędą się w Antwerpii, w Belgii.

zawodników i ok. 340 trenerów. Zawod-
nicy, którzy pojadą do Bydgoszczy, będą 
kwalifikowani,  w różnych dyscyplinach, 
do reprezentacji  Polski na XIV Światowe 
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w 
Los Angeles, w 2015 roku. Nie zabrak-
nie sportowców z Pomorza i powiatu 
kwidzyńskiego w Europejskich Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 
Antwerpii. W igrzyskach, które odbędą 
się we wrześniu, weźmie udział ok. 2 
tys. niepełnosprawnych sportowców z 
całej Europy.

- Do udziału w igrzyskach zakwalifi-
kowała się Agnieszka Karpińska, która 
trenuje w sekcji Olimpiad Specjalnych 
przy Domu Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie. W igrzyskach wystartuje w kon-
kurencjach lekkoatletycznych -  twierdzi 
Ewa Detko-Traczyk.

Lekkoatletyka nie jest jedyną dyscy-
pliną, w której Agnieszka odnosi sukce-
sy. Podczas Ogólnopolskiego Mityngu 
Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych, 
który odbył się w ubiegłym roku w Kwi-
dzynie, zdobyła trzy brązowe medale. 
Ceremonia otwarcia, w której weźmie 
udział Agnieszka Karpińska, odbędzie 
się 13 września w Koning Boudewijn 
Stadion w Brukseli. W skład reprezen-
tacji Polski wejdzie 63 zawodników, w 
tym zawodnicy  z pomorskiego oddziału 
Olimpiad Specjalnych. 

Sporo będzie działo się także w halach, 
pływalniach i na stadionach Pomorza. 

Zaplanowano wiele zawodów w różnych 
dyscyplinach, w lutym m.in. mityng gim-
nastyczny i turniej tenisa stołowego w 

Kwidzynie oraz turniej tenisa ziemnego 
w Tczewie.

                                              (jk)

Pomorski Mityng Kolarski w Ryjewie - 12 lutego
Pomorski Mityng Gimnastyczny w Kwidzynie - 13 lutego 
Pomorski Turniej Tenisa Ziemnego w Tczewie - 18 lutego 
Pomorski Turniej Tenisa Stołowego w Kwidzynie - 25 lutego 
Pomorski Mityng Pływacki w Kwidzynie - 20 marca 
Pomorski Turniej  Bowlingowy w Tczewie - 3 kwietnia 
Pomorski Turniej Lekkoatletyczny w Sztumie - kwiecień 
Pomorski Turniej Hokeja Halowego w Tczewie - 27 maja 
Pomorski Turniej Piłki Nożnej w Gdyni (Europejski Tydzień Piłki 
Nożnej) - maj
Pomorski Mityng Jazdy Konnej w Sztumie -18-20 wrzesień 
Pomorski Turniej Unihokeja w Słupsku - 23 października 
Pomorski Turniej Koszykówki w Kwidzynie - 28 listopada 

Bogaty w zawody oraz imprezy będzie bieżący rok dla pomorskiego oddziału Olimpiad Specjalnych. Turnieje tenisa stołowego, ziemnego hokeja halowego, koszykówki oraz mityngi lekkoatletyczne, 
pływackie i jazdy konnej, to niektóre z tegorocznych zawodów, w których wystartują  sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną. 

Olimpiady Specjalne na Pomorzu w 2014 r.

- Do udziału w igrzyskach zakwalifikowała się Agnieszka Karpińska, która trenuje w sekcji Olimpiad Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. W igrzyskach wystartuje w konkurencjach lekkoatletycznych -  twierdzi Ewa Detko-Traczyk.
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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 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

iii
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Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie

Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie działa w ramach 
kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych, zawartego z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Wspieraniem finansowym bieżącej 
działalności placówki oraz pełnieniem roli organu prowadzącego 
zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. Prez-
esem organizacji jest Bogusław Frankowski, natomiast funkcje 
zastępców pełnią Marzena 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 dysponuje niezbędnym wyposażeniem specjal-
istycznym. Zatrudnia personel o wysokich kwalifikacjach. To le-
karze, pielęgniarki, psycholog kliniczny i fizykoterapeuta. Pomoc 
udzielana jest także w domach pacjentów.

Do udziału  w projekcie mogą zgłaszać 
się osoby w wieku 15-64 lata, także 
z województwa pomorskiego. Muszą 
to być osoby bezrobotne, nieaktywne 
zawodowo, posiadające orzeczenie o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności (lub o lekkim stop-
niu niepełnosprawności wydanym z uwa-
gi na upośledzenie umysłowe, spektrum 
autyzmu) lub tożsame obowiązujące, 
potrzebujące wsparcia trenera pracy 
na wszystkich etapach zatrudnienia 
wspomaganego.

- Osoby niepełnosprawne są systemo-
wo wspierane w podejmowaniu zatrud-
nienia, jednak przyjęte rozwiązania w 
niedostatecznym stopniu zapewniają 
indywidualne wsparcie osobom niepeł-
nosprawnym, które ze względu na stan 
zdrowia i ograniczenia wynikające z nie-
pełnosprawności często nie są w stanie 
z takiej pomocy efektywnie skorzystać. 
Kluczową rolę w procesie zatrudniania 
wspomaganego odgrywa trener pracy. 
Jego zadaniem jest nie tylko udzielenie 
wsparcia osobom niepełnosprawnym, 
ale również uzyskanie i utrzymanie 
zatrudnienia, a także aktywne poszu-
kiwanie pracy dla tej osoby, nawiązanie 
kontaktu z pracodawcą i udzielenie mu 
niezbędnej pomocy. Skuteczna praca 

Rekrutacja osób niepełnosprawnych

Znajdź trenera pracy
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych ogłosiło rekrutację osób z 
niepełnosprawnościami do projektu „Trener pracy jako sposób na 
zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Projekt, rea-
lizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych oraz KARE jest finansowany ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trenera Pracy wymaga współdziałania 
z wieloma specjalistami, którzy na 
różnych etapach procesu zatrudnienia 
wspomaganego mają do odegrania włas-
ną rolę. Odpowiedzią na brak rozwiązań 
systemowych, niewystarczającą stan-
daryzację usług w zakresie aktywizacji 
osób niepełnosprawnych jest przedmioto-
wy, innowacyjny projekt „Trener pracy, 
jako sposób na zwiększenie zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych”.

Celem projektu jest podniesienie szans 
na zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
poprzez wypracowanie, przetestowanie 
oraz wdrożenie ujednoliconych proce-
dur naboru, szkolenia, monitorowania i 
zarządzania pracą Trenera Pracy, jako 
skutecznej formy aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy - twierdzą autorzy pro-
jektu.

Organizatorzy proponują indywidu-
alne wsparcie trenera pracy, w tym 
wsparcie w szukaniu pracy na otwartym 
rynku pracy, a także wsparcie w miejscu 
pracy.

                                             (op)
Szczegółowe informacje, dotyczące 

udziału w projekcie osób z wojewódz-
twa pomorskiego można uzyskać pod 
numerem tel. 508 753 201.

 - Termin ten nie może zostać 
ogłoszony przez samorząd powia-
towy przed zakończeniem działań 
Funduszu związanych z aktualiza-
cją procedur dotyczących realizacji 
programu. Do 14 lutego br. fundusz 
będzie przyjmować wystąpienia 
powiatów w sprawie przyznania 
środków na realizację programu - 
informuje PFRON.

Fundusz  podał kwoty dofinanso-
wania kosztów nauki za semestr. 
W  przypadku dodatku na pokrycie 
kosztów kształcenia ma ono wynosić 
nie mniej niż 1000 zł. Dodatek na 
uiszczenie opłaty za przeprowadze-
nie przewodu doktorskiego to dofi-
nansowanie w wysokości 4000 zł,

dopłaty za naukę (czesne) to 
równowartość kosztów czesne-
go w ramach jednej, aktualnie                                                
daty poniesienia kosztów przez 
wnioskodawcę. Dodatek na pokry-
cie kosztów kształcenia może być 
zwiększony - co najmniej o 200 zł, 

w przypadku, gdy wnioskodawca 
ponosi koszty z tytułu pobierania 
nauki poza miejscem zamieszka-
nia. Każdy wnioskodawca może 
uzyskać pomoc ze środków PFRON 
łącznie maksymalnie w ramach 20 
semestrów/półroczy różnych form 
kształcenia na poziomie wyższym. 
Warunek ten dotyczy wsparcia 
udzielonego w ramach programów 
„Student - kształcenie ustawiczne 
osób niepełnosprawnych”, „Student 
II - kształcenie ustawiczne osób 
niepełnosprawnych” i pilotażowy 
program „Aktywny samorząd”.

PFRON informuje, że obecnie 
trwają jeszcze intensywne prace 
dotyczące modyfikacji dokumentu 
pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofi-
nansowania i rozliczania wniosków o 
dofinansowanie w ramach modułu I i 
II pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd”.

                                             
 (op)

W oczekiwaniu na „Aktywny samorząd”
PFRON prosi o cierpliwość

Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki  doty-
czące realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na  
bieżący rok. Jednocześnie PFRON prosił osoby niepełnosprawne 
zainteresowane uczestnictwem w programie, o wyrozumiałość  i 
cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowa-
nia wniosków przez realizatora programu.

Jego adresatem są organizacje 
pozarządowe. Uchwałą zarządu po-
wołano komisję do przeprowadzenia 
konkursu. Na realizację zadań, które 
zostaną  wybrane w drodze konkur-

su, samorząd powiatu przeznaczył 
21 tys. zł. Te zadania będą musiały 
zostać zrealizowane od 15 marca do 
15 grudnia. Termin składania ofert 
mija 14 lutego.                         (op)

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Ważne dla organizacji
Samorząd powiatu ogłosił otwarty konkurs pod nazwą „Wspieranie 
działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji 
zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”. 

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

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)

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
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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. 55 278 02 20
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

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

Zostań wolontariuszem

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

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                                   ul. Grudziądzka 6 
                                    tel. 055 6461624
             Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
                                       ul. Kościuszki 30
                     tel. alarmowy 997, tel. 055 6450388
                          Straż Miejska w Kwidzynie
                                    ul. Warszawska 14
                      tel. alarmowy 986, tel. 055 279 0898
                      Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE 
                          DOM Socjalny w Borowym Młynie
                                      Borowy Młyn 22
                                       82-420 Ryjewo
                                     Tel. 055 2774288
                       Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE 
                             Schronisko w Szawałdzie
                                    82-200 Malbork
                                  Tel. 055 6477604
                     Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE 
                                 Ośrodek w Sztumie
                                  Ul. Żeromskiego 8
                                      82-400 Sztum
                                   Tel. 055 2777807
                      Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
                     ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw
                                     Tel. 055 6478009

Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, policja, straż 
miejska oraz samorządy apelują o zgłaszanie osób, którym może 
grozić zamarznięcie. Podczas mrozów problemy mogą mieć nie 
tylko bezdomni, ale i osoby starsze lub samotne. 

Najczęściej osoby bezdomne przebywają na terenie dworca PKP i PKS, ogródków 
działkowych oraz w piwnicach budynków wielorodzinnych. Ważne, aby informować 
o osobach, które mogą potrzebować pomocy, gdyż nie wszystkie miejsca, w których 
przebywają bezdomni mogą być znane pracownikom socjanym czy policji. Działania 
polegające na stałym monitorowaniu miejsc, w których mogą przebywać bezdomni, 
prowadzone będą przez całą zimę. Ośrodki pomocy społecznej zapewniają dach nad 
głową poprzez skierowanie osób bezdomnych do schroniska prowadzonego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie.

Nie bądź obojętny
Pomóż przetrwać zimęRok z teatrem w WTZ

- Kolejny rok kontynuowaliśmy dzia-
łania o charakterze kulturalnym. Swoje 
przedstawienia wystawiali w naszej 
siedzibie aktorzy Teatru Groteska oraz 
Agencji Artystycznej Metanoia w Kra-
kowie. Spotkania  z żywym teatrem, 
aktorami wzbogacają naszych uczest-
ników nie tylko kulturalnie, ale też 

emocjonalnie. Poza tym niepełnosprawni 
mogą poznać kulisy pracy aktorskiej 
- mówi Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gór-
kach, prowadzonego przez kwidzyńską 
Fundację „Misericordia”.

Także w tym roku zaplanowano cykl 
przedstawień teatralnych.             (jk)

Kulturalne spotkania

Dziewięć przedstawień teatralnych mogli obejrzeć niepełnosprawni 
uczestnicy zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Górkach w ubiegłym roku. Planowane są kolejne. Ponieważ uczestni-
kom trudno wybrać się do teatru, postanowiono, że teatr będzie przy-
chodził do nich. Przedstawienia odbywają się w zabytkowym dworku.

Dziewięć przedstawień teatralnych mogli obejrzeć niepełnosprawni uczestnicy zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Górkach w ubiegłym roku. Planowane są kolejne.

Spotkania  z żywym teatrem, aktorami wzbogacają uczestników WTZ nie tylko kulturalnie, ale też emocjonalnie. 

Przedstawienia wystawiali  między innymi aktorzy Teatru Groteska oraz Agencji Artystycznej Metanoia w Krakowie. 
                                                                                                                                                                Zdjęcia: Jacek Kluczkowski


