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Fot. Jacek Kluczkowski

Świętujemy niezwykłą Noc, która dała nadzieję i napeł-
niła tak wiele serc otuchą. Zgiełk codzienności gdzieś 
znika, a sprawy, które zaprzątały nasze umysły, wydają 
się nagle tak małe i nieistotne. Niech więc niezwykła 
moc Wielkanocnych Świąt obudzi w nas to co najlepsze 
i ożywi serca. Niech świąteczny czas upłynie w gronie 
najbliższych nam osób, przynosząc radość, optymizm, 
a także siłę, która pozwoli realizować nie tylko włas-
ne marzenia, ale wspierać także tych, którzy do ich 
spełniania potrzebują naszego wsparcia i zrozumienia. 
Zdrowych i wypełnionych uśmiechem świąt życzą: 
Zarząd i Rada Fundacji „Misericordia”, pracownicy i 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach oraz 
redakcja Obserwatora.
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Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Podzielono pieniądze
Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie podziału środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Do powiatu kwidzyńskiego trafiło prawie 2,1 mln zł na rehabili-
tację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej - 200 tys. zł
- Podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej - 180 tys. zł
- Koszt szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy -  9 tys. zł
- Dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej -
 ponad 1,3 mln zł
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 60 tys. zł
- Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 
- 30 tys. zł
- Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i  środki pomocnicze - ok. 180 tys. zł
- Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w  związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych - 70 tys. zł

Podział pieniędzy z PFRON

Wielkanocny kiermasz

Do powiatu kwidzyńskiego trafiło prawie 2,1 mln zł na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

- Prezes zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przedstawił plan 
finansowy, który określa wysokość 
środków przypadających według 
algorytmu w 2014 roku dla powiatu 
kwidzyńskiego. Dopiero ten plan 
stanowi podstawę do określenia 
zadań, na które przeznacza się 
środki PFRON. Projekt uchwały  
w tej sprawie uzyskał pozytywną 
opinię Powiatowej Społecznej Rady 
do spraw Osób Niepełnosprawnych 
- mówi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Aby objąć pomocą jak największą 
liczbę osób,  samorząd zdecydował 
o obniżeniu dofinansowania do 
takich zadań jak zaopatrzenie w 
przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze,  zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz turnusów 
rehabilitacyjnych. Ustalono także, 
że w każdym z zadań dotyczących 
rehabilitacji społecznej pierwszeń-

stwo w uzyskaniu dofinansowania 
będzie przysługiwać dzieciom i 
młodzieży. 

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie rozpatrzyło już 
wnioski osób niepełnosprawnych w 
sprawie dofinansowania uczestni-
ctwa w turnusie rehabilitacyjnym. 
Według PCPR, z uwagi na znaczny 
niedobór środków finansowych w 
stosunku do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, komisja przyznała 
dofinansowanie w pierwszej kolej-
ności osobom niepełnosprawnym, 
zaliczonym do znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub posiadają-
cym orzeczenie równoważne, skła-
dającym wniosek po raz pierwszy 
(17 osób) oraz dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej do 16 lat albo 
w wieku od 16 do 24 lat, uczącej 
się i niepracującej bez względu na 
stopień niepełnosprawności, które 
nie korzystały z dofinansowania w 
ubiegłym roku (35 osób). 

                                           (jk)

Wielkanocny kiermasz w Starostwie Powiatowym stał się już niemal tradycją. Dzięki gościnności Jerzego Godzika, starosty kwi-
dzyńskiego, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez kwidzyńską Fundację „Misericordia”, mogli 
zaprezentować świąteczne ozdoby. Na zdjęciu: Izabela Jabłonka, Radosław Stefanowicz i wolontariuszka Lucyna Barejko.

Eliza, Ewa i Marek z ozdobami wykonanymi podczas zajęć, w których uczestniczą niepełnosprawni mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych. 

Ostatnia prezentacja prac wykonanych w WTZ, przed wyjazdem na świąteczny kiermasz. Na zdjęciu Marcelina, uczestniczka zajęć warsztatowych.
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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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- Dorastające dzieci potrzebują na-
szej dyskretnej obecności, dostępności 
i gotowości do udzielenia im pomocy. 
Wierzą, że w porę zareagujemy, gdy 
dzieje się coś niedobrego i znajdziemy 
sposób, aby rozwiązać problem. Chcą 
widzieć w nas swoich sojuszników, na 
których mogą liczyć w trudnych mo-
mentach. Tym bardziej, że problemy 
młodych ludzi w niczym nie ustępują 
problemom dorosłych, nie mamy pra-
wa ich bagatelizować. Należy uświado-
mić rodzicom ich rolę w zapobieganiu 
uzależnieniom  swych dzieci - mówi 
pedagog Wiesława Strzelczyk.

Justyna Szmaj zwróciła uwagę na 
zjawisko politoksykomanii. 

- Oznacza ono, że nie ma jednaj 
substancji wiodącej, od której młody 
człowiek się uzależnia. U zdecydo-
wanej większości naszych pacjentów 
diagnozuje się uzależnienie mieszane. 
Często uzależnieniu towarzyszą także 
inne zaburzenia, takie jak na przykład 
zaburzenia odżywiania, szczególnie u 
dziewcząt, nadpobudliwość psychoru-
chowa, zaburzenia kompulsywno-obse-
syjne, specyficzne zaburzenia rozwoju 
umiejętności szkolnych, problemy 
wynikające z organicznych uszkodzeń 
centralnego układu nerwowego i wiele 
innych - wyjaśnia Justyna Szmaj.

Dodaje, że najbardziej popularna 
wśród młodzieży jest marihuana. 

- Szacuje się, że co trzeci gimnazja-
lista miał jakiś kontakt z tym środ-
kiem. Bardzo popularne w ostatnich 
latach są także dopalacze, o których 
wciąż niewiele wiemy, poza tym że 
często zawierają one trujące substan-
cje groźne dla organizmu. Młodzież 
chętnie eksperymentuje z różnego 
rodzaju lekami, które można kupić 
w aptece bez recepty, zawierającymi 
na przykład dextrometorfan (Acodin) 
lub pseudoefedrynę (Sudafed) - mówi 
Justyna Szmaj. 

Do Rodzinnej Poradni  MONAR w 
Gdańsku przyjmowana jest młodzież 
nadużywająca i uzależniona od róż-
nych substancji psychoaktywnych.  

- Przyjmujemy osoby do dwudzie-
stego pierwszego roku życia, jednak 
dolnej granicy wieku nie ma. Najmłod-
si pacjenci przyjeżdżający do ośrodka 
mają około trzynastu lat, ale zdarza 
się to niezwykle rzadko. Średnia wieku  
to 16-18 lat. Żeby starać się o miejsce 
w ośrodku, trzeba najpierw zapisać 
się na listę osób oczekujących. Można 
to zrobić telefonicznie. Przy przyjęciu 
niezbędne jest okazanie  skierowania 
wystawionego przez lekarza, najlepiej 
psychiatrę. Każdy pacjent musi do-
browolnie wyrazić zgodę na podjęcie 
leczenia, niezależnie od tego, czy po-
siada nakaz przymusowego leczenia 
wydany przez sąd. Ośrodek nie jest 

Szkolenie dla pedagogów i psychologów

Uchronić młodzież przed uzależnieniem
Szkolenie  pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu  odbyło się w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie. Zorganizowano je  przy współpracy z Akademią Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzy-
nie. Uczestniczyło w nim 32 nauczycieli, także przedstawiciel Sanepidu. Szkolenie poprowadziła Justyna Szmaj, terapeuta  uzależ-
nień z Rodzinnej Poradni  MONAR, działającej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym  dla Dzieci  i Młodzieży w  Gdańsku. 
Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć na pytanie: czym jest uzależnienie i dlaczego młody człowieka się uzależnia. Omawiano 
także mechanizmy i kryteria pozwalające zdiagnozować uzależnienia i ich fazy. Omówione zostały najbardziej popularne substancje 
psychotropowe, indywidualne i środowiskowe czynniki  uzależnienia, formy pomocy uzależnionym, zarówno ambulatoryjne i stacjo-
narne, a także  rola dorosłych w profilaktyce uzależnień. 

zobligowany do respektowania tego 
typu nakazów. Jest placówką otwartą. 
Terapia opiera się wyłącznie na dobro-
wolności i chęci do zmiany. Pacjent 
podczas przyjęcia do ośrodka zostaje 
zapoznany z regulaminem placówki, a 
następnie podpisuje kontrakt, w któ-
rym zobowiązuje się do respektowania 
wszelkich norm i zasad panujących w 
ośrodku - twierdzi Justyna Szmaj.

Terapeutka uzależnień z Rodzinnej 
Poradni  MONAR twierdzi, że młodzi 
ludzie sięgają po narkotyki z cieka-
wości, nudy lub chęci zaimponowania 
kolegom. 

- Eksperymentowanie z różnego ro-
dzaju rzeczami jest typowe dla wieku 
dorastania. Im bardziej coś jest zaka-
zane, tym bardziej staje się atrakcyjne. 
Młodzież musi doświadczać nowych 
rzeczy. Problem pojawia się wtedy, gdy 
alkohol czy narkotyki zaczynają być 
lekarstwem na problemy. Najbardziej 
zagrożone uzależnieniem są osoby o 
niskiej samoocenie i poczuciu własnej 
wartości. Te dzieci, które nie wierzą 
w możliwość osiągnięcia sukcesu, są 
wyizolowane z grupy rówieśniczej, nie 
mają zaspokojonych podstawowych 
potrzeb takich jak miłość, akceptacja, 
szacunek. Braniu narkotyków zwykle 
towarzyszy poczucie samotności i bra-
ku zrozumienia ze strony osób najbliż-
szych - wyjaśnia Justyna Szamaj.

Dodaje, że o uzależnieniu mówimy 
wtedy gdy przyjmowanie środka 
staje się normą. - Jest on potrzebny 
człowiekowi do tego, by mógł normal-
nie funkcjonować. Zwykle znacznie 

wzrasta tolerancja organizmu na 
określony środek i występuje tzw. 
zespół abstynencyjny. Oznacza to, że 
po odstawieniu środka lub zmniejsze-
niu jego dawki człowiek doświadcza 
szeregu nieprzyjemnych objawów psy-
chicznych i fizycznych. Uzależnienie 
zwykle wiąże się z zaniedbywaniem 
alternatywnych form spędzania wolne-
go czasu. Generalnie całe życie osoby 
uzależnionej kręci się wokół zażywania 
substancji psychoaktywnej i organizo-
wania sobie dostępu do niej - uważa 
Justyna Szamaj.

Według terapeutki z MONAR rola 
rodziców w zapobieganiu uzależnie-
niom jest bardzo duża.

- Najważniejsze, by dziecko od naj-

młodszych lat czuło się bezpieczne, 
kochane, akceptowane i rozumiane. 
Dużo ważniejsze jest, aby z dzieckiem 
rozmawiać, przytulać je i okazywać mu 
zainteresowanie, niż to by posyłać do 
najdroższych szkół i kupować markowe 
ubrania. Rodzice pełnią najważniejszą 
rolę w życiu dziecka. Ważne, by stwa-
rzać dziecku warunki do rozwoju osobi-
stego, zachęcać do rozwijania talentów, 
podkreślać sukcesy, własną postawą 
modelować wzorce do naśladowania. 
Dziecko musi czuć się traktowane 
podmiotowo, wiedzieć, że rodzic jest 
jego przyjacielem i może na niego liczyć 
- podsumowuje Justyna Szamaj. 

                                 (op)

- Poczucia więzi i przynależności do rodziny. Chcą czuć, że są 
kochane, rozumiane i mogą liczyć na wsparcie rodziców. 
- Potrzebują naszego szacunku, przyjaznej atmosfery w domu 
- Poczucia bezpieczeństwa.
- Poczucia własnej wartości. Chcą, aby doceniać ich wysiłki 
w osiąganiu sukcesów oraz chcą mieć pewność, że nie zostaną przez 
nas skrytykowane i odrzucone, gdy coś się nie uda.
- Wiarygodności. Chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak jak 
mówimy, ale także, że potrafimy przyznać się do własnych 
słabości, niewiedzy i błędów. 
- Sprawiedliwego traktowania. Przekonania, że rodzice 
w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe 
rozpatrzenie sprawy.
- Stanowczości w ważnych sprawach. Potrzebują jasno określonych 
reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu. 
- Poszanowania intymności i dyskrecji. Chcą mieć pewność, że 
granice ich prywatności są przez nas respektowane.

Czego dzieci potrzebują od rodziców?

Szkolenie  pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu  odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie. Zorganizowano je  przy 
współpracy z Akademią Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie. Szkolenie poprowadziła Justyna Szmaj, terapeuta  uzależnień z Rodzinnej Poradni  MONAR, działającej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-
Readaptacyjnym  dla Dzieci  i Młodzieży w  Gdańsku.                                                                                                                                                                                                            Fot. archiwum
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- wysłuchać dziecko i spokojnie z nim porozmawiać
- zastanowić się, dlaczego dziecko sięga po narkotyki, czy powody
 nie są związane z sytuacją w waszej rodzinie - jeśli tak pomyśl, 
co można zmienić
- działać! - nie liczyć na to, że problem sam się rozwiąże, szukać 
pomocy specjalistów
- wspólnie ze specjalistą i z dzieckiem ustalić reguły postępowania
 i konsekwentnie ich przestrzegać
- stosować zasadę „ograniczonego zaufania” - starać się zawsze 
wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko. 

To trudny problem dla całej rodziny, dlatego szukaj pomocy także 
dla siebie i bliskich. Skorzystajcie z pomocy terapeuty, a także 
z doświadczeń innych rodzin, które miały podobne problemy.

Co zrobić, gdy dziecko wzięło narkotyki?
Nie możesz 

- wpadać w panikę i przeprowadzać zasadniczych rozmów 
z dzieckiem, kiedy jest ono pod wpływem środka odurzającego
- udawać, że to nie prawda, nie wierzyć w przedstawione fakty, 
bezgranicznie ufać dziecku; usprawiedliwiać dziecko, szukając winy 
w sobie lub np. złym towarzystwie
- wierzyć zapewnieniom dziecka, że ma kontrolę nad narkotykami
 oraz, że samo sobie poradzi z tym problemem
- nadmiernie ochraniać dziecko przed konsekwencjami używania 
narkotyków, np. pisać usprawiedliwień nieobecności w szkole
 spowodowanych złym samopoczuciem po zażyciu środków 
odurzających, spłacać długi dziecka
- poddawać się!  

Powinieneś 

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, 
a podstawą rozmowy jest uważne słuchanie.
- Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim. 
Im częściej z nim rozmawiasz, tym lepiej poznajesz jego świat, jego 
oczekiwania, marzenia, a także problemy. 
- Staraj się zawsze znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem. 
Rozmowa pomaga pozbyć się przykrych uczuć. Gdy czuje się bezradne 
i skrzywdzone, pozwól mu się wygadać, wypłakać i wyzłościć. Postaraj 
się je zrozumieć i mądrze mu doradzić. W żadnym wypadku nie 
bagatelizuj jego problemów. 
- Znajdź też czas, gdy chce się podzielić radością, sukcesem. Okaż 
swoje zadowolenie, pochwal, spytaj o szczegóły wydarzenia. Nie 
umniejszaj wagi sukcesu, powiedz, jaki jesteś z niego dumny. To mu 
dodaje wiary w siebie i jest zachętą do osiągania dalszych sukcesów. 
- Staraj się dostrzegać sygnały, że dziecko cię potrzebuje. Kiedy ma 
jakiś problem, nie zawsze poprosi cię o rozmowę. Jeżeli będziesz 
uważnie je obserwować, to z pewnością dostrzeżesz wszelkie zmiany. 
Czasem zaczyna cię unikać, a czasem stara się być blisko, „kręci się” 
i czeka. Zainteresuj się przyjaźnie, pomóż nawiązać rozmowę. 
- Stwarzaj warunki do luźnej rozmowy. Wykorzystuj naturalne 
chwile przy wspólnej herbacie, kolacji, na spacerze, stwórz nastrój do 
wieczornych „pogaduchów”, proponuj wspólne spędzanie wolnego 
czasu, atrakcyjne także dla niego.
- Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj 
natarczywie. Poczekaj, aż samo zacznie mówić o tym, co się u niego 
dzieje. To ono decyduje, ile chce nam o sobie powiedzieć. Uszanuj to. 
- Rozmawiaj też o tym, co się u ciebie obecnie dzieje, o swoich 
kłopotach i planach. Pytaj je o zdanie w różnych sprawach i pokazuj, 
że liczysz się z jego opinią.
- Opowiadaj o sobie. Dzieci lubią wspomnienia rodziców z czasów ich 
młodości. Takie opowiadania zbliżają, bo przypominają dzieciom, że ich 
rodzice też byli młodzi. Nie przedstawiaj się jednak wyłącznie 
kryształowo, powiedz, że także robiłeś błędy i uczyłeś się podejmować
 trudne decyzje. 
- Rozmawiaj na każdy temat, nie unikaj trudnych spraw. Zadbaj 
o to, żeby w waszym domu nie było tematów tabu. Rozmawiaj także 
o tym, czego się obawiasz. Bądź raczej doradcą niż ekspertem.

Uważnie słuchaj dziecka

        Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kwidzynie 
                     ul. Grudziądzka 8,  tel. 55 279 21 19
             Poradnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie 
                ul. Warszawska 18A,  tel. 55 64 64 404
       Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży 
        Gdańsk-Nowy Port, ul. Oliwska 62, tel. (58)343-03-84
Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych 
        Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Racławicka 17, tel.(58)347-89-30 
                 Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 
                         ul. Dyrekcyjna 5, tel. (58) 320-70-68
 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” 
                   Biuro Koordynacyjne, 80-288 Gdańsk 
                          ul. Agrarna 2, tel.(58)341-74-83 
Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży „MONAR” 
               80-298 Gdańsk, ul. Agrarna 2, tel.(58)349-49-54
                        Punkt Konsultacyjny „MONAR” 
              80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 6, tel.(58) 302-04-42
                              Rodzinna Poradnia „MONAR” 
               80-298 Gdańsk, ul. Agrarna 2, tel. (58) 505-607-440
                         Centrum Interwencji Kryzysowej 
Gdańsk, plac Ks. Gustkowicza 13, tel.(58) 511-01-21 lub (58) 511-01-22
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia                                                                                   

                  Gdańsk ul. Zakopiańska 37, tel.(58) 301-51-32

                    Antynarkotykowy Telefon Zaufania 
                                   tel. 0 801 199 990
                         Czynny codziennie od 16.00 do 21.00
                   całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls

      Narkomania - Pomoc Rodzinie - Pogotowie Makowe
                                      tel. 0 801 109 696 
czynny od poniedziałku do piątku 10.00-20.00, w soboty 10.00-15.00

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa: www.narkomania.org.pl

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom 
z problemem narkotykowym „Narkomania - gdzie szukać 
pomocy” dostępny na stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Gdzie szukać pomocy?

Mimo naszych starań dorastające dzieci rzadko zachowują się tak, jakbyśmy 
chcieli. Wciąż stwarzają sytuacje, które nas niepokoją. Zmieniają zachowania, 
nawyki i sposób bycia. Przebywają gdzieś do późnych godzin nie wiadomo z kim, 
nie uczą się tyle, ile naszym zdaniem powinny, zaniedbują swoje  zainteresowania, 
nie chcą z nami rozmawiać. Wchodzą w nowy okres życia, naśladują starszych, 
chcą upodobnić się do kolegów. To problemy związane z okresem dorastania i są 
one naturalnym elementem rozwoju, chociaż mogą nam się nie podobać. Dlatego 
nie zawsze należy reagować na każdą zmianę w zachowaniu dziecka paniką, bo 
nie musi ona oznaczać, że nasze dziecko jest zagrożone narkomanią. 

Są jednak sytuacje, których nie wolno bagatelizować. Masz prawo sądzić, że z 
dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej 
objawów równocześnie: 

- oddala się od ciebie, staje się obce, mimo że wcześniej byliście blisko
- wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie 
- ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje
- jest niecierpliwe, rozdrażnione 
- jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach
- znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się
- unikać kontaktu po powrocie
- wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem
- ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu
- kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane
- ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu 
- ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar
- w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki 
do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone 
folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia, z domu znikają 
pieniądze i wartościowe przedmioty

Sygnały, które powinny nas zaniepokoić

Szkody zdrowotne - somatyczne: ostre zatrucie (przedawkowanie), 
wychudzenie, wyniszczenie, zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze, infekcja 
HIV i choroba AIDS, wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV, 
rzadziej HAV,  zakażenia bakteryjne, w tym posocznice - np. gronkowiec 
złocisty, zapalenia płuc, oskrzeli i zatok, owrzodzenie skrzydełek nosa i 
okolicy pod nosem, martwica przegrody nosowej, świerzb, grzybica, choroby 
przenoszone droga płciową, patologie ciąży i porodu, napady drgawkowe,  
ropnie i ropowice skóry w miejscach po zastrzykach.

Szkody zdrowotne - psychiczne - bezsenność, depresja i próby samo-
bójcze, zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia),  
zaburzenia pamięci, ostre i przewlekłe psychozy, zaburzenia seksualne, 
zespoły organiczne, np. otępienie, zaburzenia uczuciowości

Szkody społeczne - osłabienie więzi rodzinnych, bezdomność, bezrobocie, 
konflikty z prawem, inwalidztwo, utrata zdolności do samodzielnego i odpowie-
dzialnego funkcjonowania oraz obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną.

Szkody zdrowotne i społeczne
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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 rodzinach 
zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z rehabilitacją 
społeczną osób niepełnosprawnych. 

                   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.

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.
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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

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjali-
stycznych peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających 
porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z 
ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeu-
tów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania 
się. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30 
                                       e-mail:aac@aac.pl 
                                      www.aac.netidea.pl

Samodzielny Publiczny Ośrodek 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
fizycznie i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami 
zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną 
pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizu-
je porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                    tel./faks 55 279 30 22 
                                       e-mail:otir@post.pl
                                              www.aac.pl

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne                   
Centrum Rozwoju Porozumiewania
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Drużynowo zwyciężyli warca-
biści ze Strzebielinka, ale drugie 
miejsce zajęli zawodnicy z Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Najlepszym zawodnikom w turnie-
ju gratulowali i nagrody wręczali 
Włodzimierz Dawidowski z zarządu 
powiatu kwidzyńskiego oraz Kazi-
mierz Gorlewicz, przewodniczący 
rady miejskiej w Kwidzynie. 

- W zawodach udział wzięło 61 
zawodników z  16 domów pomocy 
społecznej, a także warsztatów tera-
pii zajęciowej  w Kwidzynie. W tym 
roku to już dwunasta edycja tego 
turnieju. Warcabiści indywidualnie 
walczyli o Puchar Starosty Kwi-
dzyńskiego, natomiast drużynowo 
o Puchar Burmistrza Kwidzyna. 
Walka była bardzo zacięta. Ogó-
łem rozegrano ponad 200 partii. 

Organizacja tak dużej imprezy nie 
byłaby możliwa, gdyby nie pomoc 
samorządów powiatu i miasta, a 
także dyrekcji Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1. Szkoła zawsze 
użycza nam swoją halę sportową 
- mówi Wiesława Cichowicz z Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Najlepszą  zawodniczką była 
Małgorzata Kulak z Domu Pomocy 
Społecznej w Szpęgawsku, nato-
miast najstarszym zawodnikiem 
okazał się Tadeusz Majkowski z 
Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” 
w Gdańsku.

Organizatorem zawodów był Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Turniej wsparli finansowo Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd Miejski w 
Kwidzynie.

                                              (jk)

XII Pomorski Turniej Warcabowy DPS

Arkadiusz Wick najlepszy
Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku 
zwyciężył w Pomorskim Turnieju Warcabowym Domów Pomocy 
Społecznej. Zawody odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Warcabista ze Strzebie-
linka już trzeci rok z rzędu wyjechał z Kwidzyna z pucharem 
starosty kwidzyńskiego. Drugie miejsce zajął Grzegorz Fierek z 
Domu Pomocy Społecznej w Stegnie, natomiast trzecie Ryszard 
Musiakowski z Domu Pomocy Społecznej w Damaszce.

Klasyfikacja indywidualna
I miejsce - Arkadiusz Wick, Dom Pomocy Społecznej w 
Strzebielinku
II miejsce - Grzegorz Fierek, Dom Pomocy Społecznej w 
Stegnie
III miejsce - Ryszard Musiakowski, Dom Pomocy 
Społecznej w Damaszcze
IV miejsce - Jan Kumpiń, Dom Pomocy Społecznej w 
Chojnicach

Klasyfikacja drużynowa
I miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku I
II miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie I
III miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

Arkadiusz Wick (z prawej) z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zwyciężył w Pomorskim Turnieju Warcabowym Domów 
Pomocy Społecznej. Obok Ryszard Musiakowski, trzeci w turnieju.

W zawodach udział wzięło 61 zawodników z  16 domów pomocy społecznej, a także warsztatów terapii zajęciowej  w Kwidzynie.

Najstarszym zawodnikiem był Tadeusz Majkowski z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku.

Uczestnicy, goście i organizatorzy XII pomorskiego Turnieju Warcabowego Domów Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                            Fot. Jacek Kluczkowski


