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 Niepełnosprawni tenisiści i gimnastycy z Pomorza wzięli 
udział w  XIII Pomorskim Turnieju Tenisa Stołowego i  X Mityn-
gu Gimnastycznym Olimpiad Specjalnych. Impreza , która od-
byla się w Kwidzynie zgromadziła ok. 60 sportowców. Spośród 
złotych medalistów  wylosowano dziesięciu zawodników z 
Pomorza, którzy będą reprezentowali województwo pomorskie 
w Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Byd-
goszczy. O szczęśliwych losach może mówić aż czterech spor-
towców z powiatu kwidzyńskiego. Będą oni reprezentowali 
pomorski oddział Olimpiad Specjalnych podczas największych 
tegorocznych zawodów w kraju, organizowanych dla  niepeł-
nosprawnych sportowców. 
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Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Chorych, które pro-
wadzi hospicjum (KRS:0000223992). 
Hospicjum im. św. Wojciecha w 
Kwidzynie otacza opieką ludzi sa-
motnych, nieuleczalnie i przewlekle 
chorych. Działalność hospicyjna, 
oprócz poświęcenia i miłosierdzia pra-
cowników oraz wolontariuszy, potrze-
buje także wsparcia finansowego, aby 
zapewnić godne warunki cierpiącym 
i umierającym.  Pomoc dla kwidzyń-
skiego hospicjum może okazać każdy, 
przekazując 1% swojego podatku na 
rzecz Kwidzyńskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych.Siedziba hospi-
cjum 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 specjalistycznym. 
Zatrudnia personel o wysokich 
kwalifikacjach. Pomoc udzielana 
jest także w domach pacjentów.

1% na hospicjum

- Dzięki treningom, dla wielu z 
nas siatkówka stała się pasją oraz 
nieodłącznym elementem spędzania 
czasu wolnego. Treningi pomogły 
również w integracji wychowanków 
pochodzących z dwóch domów dla 
dzieci  w Kwidzynie i Ryjewie. Do 
turnieju przystępowaliśmy jako 
obrońcy trofeum sprzed roku, więc 
musieliśmy zmierzyć się z ogromną 
presją. W naszej drużynie więk-
szość stanowią dziewczęta. Jest w 
niej tylko  dwóch chłopaków oraz 
wychowawca. W tym roku regu-
lamin pozwalał, aby wychowawcy 
mogli grać w drużynie. Wygraliśmy 
wszystkie cztery mecze w grupie. 
W półfinale zmierzyliśmy się z 
drużyną gospodarzy. Po tie-brea-
ku okazaliśmy się drużyną lepszą. 
Mecz miał dramatyczny przebieg. 
Dzięki zaciętej walce zdobyliśmy 
sympatię większości kibiców zgro-
madzonych w Tczewie. Dla wielu z 
nich już w tym momencie byliśmy 
zwycięzcami. Po meczu podchodzili 
do mnie inni trenerzy i gratulowali 
świetnej drużyny, którą udało nam 
się stworzyć. W finale niestety 
przegraliśmy z drużyną chłopców 
z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Malborku. Jednak 
najlepszą zawodniczką turnieju 
została Dominika Okraszewska, 
reprezentantka naszej drużyny, co 
było dla nas i dla Dominiki ogrom-
nym wyróżnieniem. Zdobywając 
drugie miejsce wygraliśmy wiele 
nagród rzeczowych oraz bilety na 
całodniowy pobyt w kompleksie 
basenów  w Sopocie - informuje 
Paweł Karpowicz, trener drużyny i 

Srebro dla siatkarek i siatkarzy z domów dla dzieci
Pomorski turniej placówek opiekuńczo-wychowawczych

Drużyna siatkarzy i siatkarek zajęła drugie miejsce podczas  II Turnieju w Piłce  Siatkowej  o Mistrzostwo Województwa Pomorskie-
go Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Wprawdzie nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu z ubiegłego roku, ale zawodnicy z 
powiatu kwidzyńskiego pokazali, że nadal są w wielkiej formie. Paweł Karpowicz, trener drużyny, twierdzi, że  zespół kilka miesięcy 
intensywnie przygotowywał się do turnieju, który odbył się w Tczewie.

Drugie miejsce w turnieju wywalczyli: Patrycja Gostumska,  Andżelika Rathenow, Klaudia Berlińska, Paulina Wulff, Kinga Gostumska, Paulina Gołaś, Dominika Okraszewska, Piotr Dulski, Patryk 
Dymidowski i wychowawca Paweł Karpowicz.

wychowawca Domu dla Dzieci przy 
ul. Malborskiej w Kwidzynie.

Dodaje, że podczas przygotowań 
drużyna mogła liczyć na wsparcie 
różnych osób.

- W imieniu drużyny chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy nas 
wspierali, a szczególnie pani Ewie 
Czeszejko-Szwangruber, dyrekto-

rowi Centrum Domów dla Dzieci 
za wsparcie finansowe i mental-
ne. Wszyscy członkowie drużyny 
nadal chcą trenować i rozpocząć 
przygotowania do następnych roz-
grywek. Uważam, że nasze sukcesy  
przekonują   pozostałe dzieciaki do 
ciężkich, systematycznych treningów 
- twierdzi Paweł Karpowicz.

Drugie miejsce w turnieju wywal-
czyli: Patrycja Gostumska,  Andże-
lika Rathenow, Klaudia Berlińska, 
Paulina Wulff, Kinga Gostumska, 
Paulina Gołaś, Dominika Okra-
szewska, Piotr Dulski, Patryk Dy-
midowski i wychowawca Paweł 
Karpowicz.

                                             (jk)

Kierowany jest do osób niewido-
mych i słabowidzących z zespołami 
uwarunkowanymi genetycznie lub 
chorych na fenyloketonurię lub inne 
choroby metaboliczne, które są nie-
aktywne zawodowo lub bezrobotne. 
Muszą to być osoby, które mają 
ukończony 16 rok życia. W przy-
padku kobiet górna granica wieku 
to 60 lat, a w przypadku mężczyzn 
65 lat.

 - Wśród przewidzianych dzia-
łań znajdują się między innymi 
warsztaty aktywizacji zawodowej, 
praktyczna nauka zawodu, staże 
rehabilitacyjne, wsparcie prawne i 
psychologiczne. Uczestnicy projektu 

będą mogli skorzystać z konsultacji 
indywidualnych w zakresie schorzeń 
genetycznych, porad lekarzy specja-
listów, czy wizażysty. Dodatkowym 
atutem będzie możliwość skorzysta-
nia z atrakcji kulturalnych dostoso-
wanych do możliwości percepcyjnych 
uczestników. Ponadto każdy z nich 
otrzyma drobny sprzęt likwidujący 
indywidualne bariery w codziennym 
funkcjonowaniu - informują realiza-
torzy projektu.

Do udziału w projekcie zaproszone 
zostały także osoby z najbliższego 
otoczenia osoby niepełnosprawnej. 
Osoba taka powinna być opiekunem 
ustawowym (w przypadku osoby 

Wsparcie dla niewidomych i niedowidzących

Rozpoczęto rekrutację
Rozpoczęto rekrutację osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie „Wsparcie osób z wybranymi 
Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Stowa-
rzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”. Projekt został 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

w wieku 16-18 lat) lub opiekunem 
prawnym, w przypadku orzeczenia 
sądu o ubezwłasnowolnieniu częś-
ciowym lub całkowitym.

                                             (op)

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie mogą się kontaktować 
z Polskim Związkiem Niewido-
mych: e-mail: eoleksiak@pzn.org.
pl, tel. 22 635 52 84, www.pzn.org.
pl/onzug lub Polskim Stowarzy-
szeniem Pomocy Chorym na Fe-
nyloketonurię i Choroby Rzadkie 
„Ars Vivendi”: e-mail:arsvivendi@
neostrada.pl, tel. 22 720 20 66, tel. 
kom. 500 050 450.
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- Dofinansowanie będzie doty-
czyło zarówno pierwszego, jak i 
drugiego semestru nauki. Pilotażo-
wy program „Aktywny samorząd” 
przewiduje bowiem  możliwość 
refundacji kosztów poniesionych 
w okresie do 6 miesięcy przed zło-
żeniem wniosku. Osoby niepełno-
sprawne, które są zainteresowane 
dofinansowaniem kosztów nauki 
mogą się do nas zgłaszać osobiście. 
Mogą też zadzwonić w sprawie 
szczegółów - mówi Lidia Wiśniew-
ska z Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kwidzynie.

W  tym roku kwota dofinansowa-
nia kosztów semestru ,w przypad-
ku pokrycia kosztów kształcenia , 
wynosić będzie nie mniej niż 1 tys. 
zł, natomiast za uiszczenie opłaty 
za przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego do 4 tys. zł. Dopłaty 
za naukę stanowić będą  równowar-
tość kosztów czesnego w ramach 
jednej, aktualnie realizowanej 

formy kształcenia na poziomie 
wyższym, na jednym kierunku, 
niezależnie od daty poniesienia 
kosztów przez wnioskodawcę. 
Dodatek na pokrycie kosztów 
kształcenia może być zwiększony 
o co najmniej 200 zł, w przypadku, 
gdy wnioskodawca ponosi koszty z 
tytułu pobierania nauki poza miej-
scem zamieszkania. W przypadku 
osób, które mają wszczęty przewód 
doktorski, a nie są uczestnikami 
studiów doktoranckich, przysługu-
je wyłącznie dodatek na uiszczenie 
opłaty za przeprowadzenie prze-
wodu doktorskiego. Każdy wnio-
skodawca może uzyskać pomoc ze 
środków PFRON maksymalnie w 
ramach 20 semestrów różnych form 
kształcenia na poziomie wyższym. 
Dofinansowanie nie przysługuje 
w trakcie przerwy w nauce, czyli 
podczas urlopu dziekańskiego lub 
zdrowotnego.

                                            (jk)

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków

Wsparcie dla studentów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
przyjmuje wnioski niepełnosprawnych studentów doty-
czące dofinansowania kosztów nauki. Wsparcie można 
uzyskać w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd”, realizowanego przez Państwowy Fun-
dusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski 
o dofinansowanie kosztów nauki obecnego semestru 
można składać do 30 marca. Zakończenie przyjmowa-
nia wniosków w ramach tegorocznego programu mija 
30 września. PFRON informuje, że wnioski złożone po 
tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu 
kolejnego naboru.

30 marca - zakończenie przyjmowania wniosków w ramach 
aktualnego semestru/półrocza
31 maja - zakończenie wypłaty dofinansowania w ramach 
aktualnego semestru/półrocza
30 września - zakończenie przyjmowania wniosków w ramach 
tegorocznego programu
31 stycznia 2015 r. - zakończenie wypłat dofinansowania 
w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych 
w 2014 r.)
30 czerwca 2015 r. -  rozliczenie środków finansowych 
przekazanych na realizację programu w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyj-
muje wnioski niepełnosprawnych studentów dotyczące 
dofinansowania kosztów nauki. Siedziba PCPR mieści się 
przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915 lub 
55 646 1800.

Dofinansowaniem objęto naukę w szkole policealnej (publicz-
nej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty), naukę w kolegium pracowników służb społecznych, 
nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych 
(utworzone zgodnie z ustawą o systemie oświaty), naukę w szko-
le wyższej, w tym studia pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe 
lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie 
stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, 
zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośredni-
ctwem internetu), przewód doktorski otwarty poza studiami 
doktoranckimi.

Dla kogo dofinansowanie

Harmonogram wsparcia

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

Przekaż 1% kwidzyńskim organizacjom
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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Pojadą na olimpiadę
Podczas XIII Pomorskiego Turnieju Tenisa Stołowego i  X Mityn-
gu Gimnastycznego Olimpiad Specjalnych wylosowano dziesięciu 
zawodników z Pomorza, którzy będą reprezentowali województwo 
pomorskie w Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 
Bydgoszczy w tenisie stołowym i gimnastyce. Cztery miejsca wyloso-
wali niepełnosprawni sportowcy z powiatu kwidzyńskiego.

Klaudia Klonowska - Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

Mateusz Jarosz - Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Leszek Roman - Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Zbigniew Kaszuba - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Wyciągnięto szczęśliwe losy

O szczęśliwych losach może mówić 
aż czterech sportowców z powiatu 
kwidzyńskiego. Będą oni reprezen-
towali pomorski oddział Olimpiad 
Specjalnych podczas największych 
tegorocznych zawodów w kraju, orga-
nizowanych dla  niepełnosprawnych 
sportowców. Kibicowali im między 
innymi senator Leszek Czarnobaj, 
Jerzy Śnieg, przewodniczący rady 
powiatu, Włodzimierz Dawidowski 
z zarządu powiatu oraz Kazimierz 
Gorlewicz, przewodniczący rady 
miejskiej w Kwidzynie oraz Marcin 
Ostrowski, dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych. Niepełnosprawnych 
sportowców, trenerów oraz gości 
witała Róża Banasik-Zarańska, 
wiceprezes ds. Sportu Olimpiad 
Specjalnych Polska.

- Jak zawsze Kwidzyn jest bardzo 
przyjazny dla sportowców niepeł-
nosprawnych. Podczas organizacji 
zawodów, zarówno na szczeblu wo-
jewódzkim, jak i krajowym, zawsze 
możemy liczyć na pomoc, dlatego 
przy tej okazji dziękują włodarzom 
za użyczanie obiektów oraz wspar-
cie i oczywiście liczę na dalszą  
współpracę - mówi Róża Banasik-
Zarańska.

Ewa Detko-Traczyk, dyrektor 
regionalny Olimpiad Specjalnych w 
województwie pomorskim, cieszy się, 
że tak liczna grupa sportowców z Po-
morza przyjechała do Kwidzyna. 

- Przyjechali  nie tylko tenisiści, 
ale także gimnastycy i gimnastyczki. 
Gimnastyka to dyscyplina, która 
dopiero raczkuje w Olimpiadach 
Specjalnych, ale mam nadzieję, że się 
rozwinie. Zawody przebiegły bardzo 
sprawnie. Medali było bardzo dużo, 
więc wszyscy powinni być zadowoleni 
- mówi Ewa Detko-Traczyk.

Podczas zawodów wylosowano 
dziesięciu zawodników z Pomo-
rza, którzy będą reprezentowali 
województwo pomorskie w Ogól-
nopolskich Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w Bydgoszczy w tenisie 
stołowym i gimnastyce. Cztery 
miejsca wylosowali niepełnosprawni 
sportowcy z powiatu kwidzyńskiego. 
To Klaudia Klonowska (Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie), 
Zbigniew Kaszuba (Dom Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie), Leszek 
Roman (Dom Pomocy Społecznej w 
Ryjewie) i Mateusz Jarosz (Zespół 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie).

                                              (jk)

Niepełnosprawni tenisiści i gimnastycy z Pomorza wzięli udział 
w  XIII Pomorskim Turnieju Tenisa Stołowego i  X Mityngu Gim-
nastycznym Olimpiad Specjalnych. Impreza , która odbyła się w 
Kwidzynie zgromadziła ok. 60 sportowców. Spośród złotych me-
dalistów wylosowano dziesięciu zawodników z Pomorza, którzy 
będą reprezentowali województwo pomorskie w Ogólnopolskich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy. 

Rywalizowali gimnastycy i tenisiści

Olimpijskie zmagania

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Współorganizatorzy to Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd 
Miejski w Kwidzynie, Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Organizatorzy

Niepełnosprawni tenisiści i gimnastycy z Pomorza wzięli udział w  XIII Pomorskim Turnieju Tenisa Stołowego i  X Mityngu Gimna-
stycznym Olimpiad Specjalnych.                                                                                                                                             Fot.JK 
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Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku 

osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna 
prawnego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu 
na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. W 
ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udzieli infor-
macji dotyczących 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 zupełnej, 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 opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 
2013 roku wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2792 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2861 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 
W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy spo-
łecznej. Podlegają 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 
przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych i 
chorych psychicznie, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

D o m  P o m o -
cy Społecznej w 
Kwidzynie jest 
jednostką orga-
nizacyjną powia-
tu kwidzyńskie-
go. Funkcjonuje 
od 1972 r. Ponad 
40-letnia tradycja 
i  doświadczenie 
gwarantują facho-
wą opiekę pielęg-
niarską, medyczną, 
rehabilitacyjną, so-
cjalną i duszpasterską oraz szeroka 
ofertę kulturalno-oświatową. Dom 
przeznaczony jest dla 115 przewlekle 
somatycznie chorych kobiet i męż-
czyzn. Posiada w pełni wyposażone 
pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobod-
nym dostępem do łazienek i WC, 
pokoje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę 
wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet 
fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale 
rehabilitacji i terapii zajęciowej z 
punktem bibliotecznym oraz gabinet 
doraźnej pomocy medycznej. Bezpie-
czeństwo mieszkańcom zapewnia 
dodatkowo system przyzywowy i 

Dom Pomocy 
Społecznej „ Sło-
neczne Wzgórze” 
w Ryjewie jest 
jednostka organi-
zacyjną powiatu 
kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla 
osób dorosłych 
przewlekle psy-
chicznie chorych 
i niepełnospraw-
nych intelektual-
nie. Dom funkcjo-
nuje 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 terapeu-
tyczne, gabinet rehabilitacji i fizjote-
rapii  oraz  salę gimnastyczną, Salę 
Doświadczania Świata  (obecnie peł-
niąca funkcje sali dziennego pobytu) 
kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, 
kuchnie główną  oraz kuchenki i 
jadalnie  w każdym budynku. Rodzi-
ny mieszkańców mogą skorzystać z 
pokoju gościnnego z samodzielnym 
wejściem.

Dom świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze i wspomagające zgodnie 
z obowiązującym standardem dla 
180 mieszkańców. Opiekę zapewnia 
doświadczony zespół pracowników 

                 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

działu opiekuńczo-terapeutycznego: 
opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, 
instruktorzy terapii zajęciowej, psy-
cholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci 
stałą opieką lekarza rodzinnego 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  rekreacji. Na terenie Domu znajdu-
je się boisko z bramkami i koszami 
do gry w koszykówkę, co zachęca do 
czynnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Bliższych in-
formacji udziela pracownicy socjalni 
Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta Kowal-
ska, Iwana Schultz, Krzysztof Wiott-
stock. Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
e-mail: dpsryjewo.socjal@poczta.fm

przeciwpożarowy oraz monitoring. 
Budynek domu przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych (win-
da, podjazdy, uchwyty, podnośnik, 
sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). 
Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają 
skwery zielone z oczkiem wodnym 
oraz altany. Przyjazna atmosfera 
domu zapewnia mieszkańcom poczu-
cie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby 
zainteresowane mogą odwiedzić 
dom. Bliższych informacji udzielą 
pracownicy socjalni: Magdalena 
Opalińska-Szulca i Anna Flader. 
Tel. 55 279 37 21, e-mail: edps.kwi-
dzyn-soc@powiatkwidzynski.pl
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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
www.fundacjamisericordia.pl 12.03.14

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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XIII Pomorski Turniej Tenisa Stołowego i  X Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych 

Anna Pączek z Gdańska podczas pokazu swoich gimnastycznych umiejętności

W zawodach nie mogło zabraknąć reprezentacji Ryjewa

Wśród walczących o medale był Łukasz Sobczuk z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Zawodnicy, organizatorzy, wolontariusze i goście pomorskiego turnieju tenisa stołowego oraz mityngu gimnastycznego, zorganizowanych w ramach Olimpiad Specjalnych.                                                                                                            Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Niepełnosprawnym sportowcom medale wręczał między innymi Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego

Gimnastyka to jedna z najmłodszy dyscyplin Olimpiad Specjalnych

Czesław Matuszewski z Domu Pomocy Społecznj w Kwidzynie należy do najstarszych zawodników, którzy uczestniczą w zawodach 
organizowanych dla niepełnosprawnych sportowców.


