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To miejsce aktywnej rehabilitacji, która ma w przyszłości ułatwić znalezie-
nie zatrudnienia lub nauczyć samodzielności osoby niepełnosprawne. Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, wkroczył w 22 rok swojej 
działalności. Warsztat prowadzony jest przez kwidzyńską Fundację „Misericor-
dia”. Przez ten czas z pomocy warsztatu skorzystało wielu mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego, niektórzy znaleźli pracę, inni stali się samodzielnymi osobami, 
radzącymi sobie bardzo dobrze w lokalnych społecznościach. Mimo wyraźnych 
akcentów stawianych na rehabilitację zawodową, nadal nie brakuje osób, które 
nie bardzo wiedzą, czym zajmuje się warsztat.
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- Chcemy nie tylko promować  
żeglarstwo dla osób niepełno-
sprawnych, a także motorowod-
niactwo. Drugi projekt dotyczy 
kolejnego rejsu morskiego. Pla-
nujemy wyjazd do Grecji, ale 
przelot do Aten samolotem nie 
został zaakceptowany, mimo że 
w pierwszym projekcie zasugero-
wano, że powinienem tak zrobić. 
Jeżeli przelot będzie zbyt drogi, to 
prawdopodobnie podobnie wybie-
rzemy Chorwację i dotrzemy na 
miejsce samochodami - zapowia-
da Wiesław Nowakowski, prezes 
Pomorskiego Stowarzyszenia 
Żeglarzy Niepełnosprawnych w 
Kwidzynie.

W nowym roku nie zabraknie 
turnusów dla osób niepełnospraw-
nych, które będą chciały spró-
bować swoich sił w żeglarstwie. 

Dwa projekty niepełnosprawnych żeglarzy

Będą żeglarskie turnusy dla osób niepełnosprawnych
Dwa projekty zamierza zrealizować w tym roku Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzy-
nie. Pod koniec ubiegłego roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakwalifikował do dofi-
nansowania projekty organizacji. Pierwszy z nich dotyczy między innymi warsztatów motorowodnych w Giżycku.

Turnusy odbywać się będą latem 
w Giżycku. Podczas turnusów 
będzie można zdobyć patent że-
glarski i spróbować swoich sił w 
żeglarskich zawodach. Planowany 
jest też dla mieszkańców Kwidzy-
na i okolic wyjazd na Festiwal 
Sportów Wodnych oraz kolejny 
nieprzetarty rejs dla dzieci i mło-
dzieży. 

Pomysłodawcą założenia orga-
nizacji jest Wiesław Nowakowski, 
który sam jest osobą niepełno-
sprawną, poruszającą się na 
wózku inwalidzkim. To żeglarz 
oraz instruktor żeglarstwa, a 
także członek paraolimpijskiej 
kadry narodowej w żeglarstwie. 
Początki organizacji siegają 2006 
roku. 

                                          (jk)

21.01.15

W  M a l b o r k u 
funkcjonuje Punkt 
Konsultacyjno - 
Diagnostyczny dla 
osób z autyzmem i 
ich rodzin z powia-
tów nowodworskie-
go, malborskiego, 
sztumskiego i kwi-
dzyńskiego. Umowa 
dotycząca powstania 
punktu została pod-
pisana pomiędzy Sto-
warzyszeniem Pomocy 
Osobom Autystycznym 
i Osobom z Trudnoś-
ciami w Komuniko-
waniu się w Malborku 
a Stowarzyszeniem 
Pomocy Osobom Auty-
stycznym w Gdańsku. 
Powstanie Punktu jest 
efektem wprowadza-
nia programu „Zrozu-
mieć Autyzm” - Pro-
gram Pomocy Osobom 
Autystycznym z Tere-

nów Wiejskich oraz ich Rodzinom”. To wspólny program Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Autystycznym i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej, który od września 2012 roku realizowany jest na terenie woje-
wództwa pomorskiego. 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 indywi-
dualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz 
zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń dla rodziców, a także opracowywanie 
indywidualnych programów dostosowany do poziomu rozwoju dziecka 
i współpraca ze szkołami i przedszkolami, obejmująca między innymi 
prowadzenie szkoleń odpowiadających na doraźne potrzeby placówki 
oraz jej nauczycieli. Punkt działa w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-
Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku przy 
ul. Jagiellońskiej 79/82. 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
          dla osób z autyzmem

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
znajduje się obecnie w budynku przy 
ul. Chopina 26, na drugim piętrze. 
Ośrodek zapewnia profesjonalną 
pomoc osobom oraz rodzinom, które 
znalazły się w sytuacji kryzysowej. 
Ośrodek prowadzi już od 1 stycznia 
stałe dyżury interwencyjne - mówi 
Renata Majda.

Dyżury interwencyjne prowadzo-
ne są od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 8.00-15.00. Po tej godzinie 
można skorzystać z telefonu infor-
macyjno-interwencyjnego, dzwoniąc 
pod numer  512 909 991. Konsul-
tacje psychologiczne prowadzone 
są we wtorki w godz. 14.00- 18.00 
oraz w piątki w godz.10.00 -12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krót-
koterminowa prowadzona jest  w 
czwartki, w godz. 15.00 - 17.00 oraz 
w piątki, w godz. 12.00 -14.00 (po 
uprzednim umówieniu się). Porady 
prawne udzielane są w poniedziałki, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zmienił siedzibę

Dla rodzin w kryzysie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi w tym roku Fun-
dacja Edukacji i Rozwoju „FLOW”. Organizacja z siedzibą w 
Rudniku (gmina Ryjewo) wygrała konkurs na prowadzenie 
placówki, ogłoszony przez samorząd powiatu. Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, infor-
muje, że siedziba ośrodka mieści się w nowym miejscu.

w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim 
umówieniu się).

Poza tym  fundacja prowadzi mię-
dzy innymi psychoterapię grupową, 
opracowuje i realizuje indywidualne 
programy korekcyjno-edukacyjne 
dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie (po uprzednim umówieniu 
się), poradnictwo socjalne, prowadzi 
warsztaty dla rodziców z zakresu 
promowania i wdrażania prawidło-
wych metod wychowawczych oraz 
warsztaty edukacyjne dla grup 
ryzyka (małoletnich w ciąży, osób 
niepełnosprawnych, osób starszych) 
- zależnie od potrzeb. Organizuje 
też krótkoterminowe schronienie, 
we współpracy z ośrodkami pomocy 
społecznej oraz organizuje grupy 
wsparcia i terapeutyczne dla osób 
doświadczających przemocy, we 
współpracy z Przychodnią Leczenia 
Uzależnień.

                                             (op)

„Obserwator” to pismo, którego celem jest między innymi promowanie dzia³añ 
s³u¿¹cych innym. Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku czasu nie wszyscy 
jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. Zachêcamy zatem do wspó³redagowania 
„Obserwatora”. Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y a tak¿e uwagi na temat 
poruszanych na jego ³amach treœci. Zadzwoñ lub napisz: „Obserwator”, Górki 4. 
82-500 Kwidzyn, tel./faks  55 279 35 64. e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Napisz lub zadzwoń

Dwa projekty zamierza zrealizować w tym roku Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie.            Fot. archiwum
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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 społecznej. Podle-
gają 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 Kwidzynie 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

21.01.15
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- Program będzie kontynuowany. 
Nie mamy na razie żadnej informacji 
o zmianach dotyczących składania 
wniosków przez studentów. Można 
je składać do 31 marca. Przypomnę, 
że dofinansowaniem objęto naukę w 
szkole policealnej, zarówno publicz-
nej, jak i niepublicznej, utworzonej 
zgodnie z ustawą o systemie oświa-
ty, naukę w kolegium pracowników 
służb społecznych, nauczycielskim 
lub nauczycielskim kolegium ję-
zyków obcych, naukę w szkole 
wyższej, w tym studia pierwszego 
stopnia, studia drugiego stopnia, 
jednolite studia magisterskie, stu-
dia podyplomowe lub doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyższe w 
systemie stacjonarnym, dziennym 
lub niestacjonarnym, wieczorowym, 
zaocznym lub eksternistycznym, 
w tym również za pośrednictwem 
internetu - przypomina Renata 
Majda, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie.

Dopłaty za naukę stanowią  rów-
nowartość kosztów czesnego w ra-
mach jednej, aktualnie realizowanej 
formy kształcenia na poziomie wyż-
szym, na jednym kierunku, nieza-
leżnie 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 miejscem zamieszka-
nia. W przypadku osób, które mają 
wszczęty przewód doktorski, a nie 

Program „Aktywny samorząd” kontynuowany

Studenci  mogą składać wnioski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmuje wnioski niepełnosprawnych studentów dotyczące dofinansowania 
kosztów nauki. Wsparcie można uzyskać w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez Państwo-
wy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki  można składać do końca marca.

są uczestnikami studiów dokto-
ranckich, przysługuje wyłącznie 
dodatek na uiszczenie opłaty za 
przeprowadzenie przewodu doktor-
skiego. Każdy wnioskodawca może 
uzyskać pomoc ze środków PFRON 
maksymalnie w ramach 20 seme-
strów różnych form kształcenia na 

poziomie wyższym. Dofinansowanie 
nie przysługuje w trakcie przerwy 
w nauce, czyli podczas urlopu dzie-
kańskiego lub zdrowotnego.

W tym roku powinna być także 
kontynuowana  pomoc między in-
nymi w zakresie dofinansowania 
zakupu i montażu oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu, specja-
listycznego sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem oraz 
zakupu wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym, w ramach 
programu „Aktywny samorząd”.

                                            (jk)

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI zaprasza chętne 
osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w programie „Pies asystent -  
niesamowity przyjaciel”. Organizacja będzie szkolić i przekaże cztery psy 
asystujące. Odpowiednio przeszkolony pies ułatwia osobie niepełnospraw-
nej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Czworonóg pozwala osobie 
niepełnosprawnej pokonywać bariery życia codziennego, tym samym daje 
poczucie dużej niezależności. Pierwszeństwo otrzymania psa asystującego 
przysługuje osobom w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat), które lubią 
zwierzęta na tyle, że będą chciały spędzić z psem kilkanaście lat swego 
życia i uważają, że będą w stanie zaufać psu, a także osobom studiującym, 
pracującym lub udzielającym się społecznie. Osoby, które będą chciały mieś 
psa będą musiały mu zapewnić odpowiednie warunki finansowe i lokalowe. 
Przeszkolony pies zostanie wybranej przez organizację osobie przekazany 
bezpłatnie. Zgodnie ze znowelizowaną  ustawą o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoby niepełno-
sprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do większości budynków 
użyteczności publicznej, w tym do budynków administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania 
podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Oso-
ba niepełnosprawna nie może natomiast wejść z psem asystującym do 
obiektów sakralnych. Jak tłumaczono podczas pracy nad ustawą w wielu 
wyznaniach i Kościołach nie powinno się ingerować w rytualny charakter 
zachowania w świątyniach. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą w tej 
sprawie napisać do fundacji pod adres e-mail: fundacja.ami@wp.pl 

Czworonożny asystent

Napisz lub zadzwoń

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmuje wnioski niepełnosprawnych studentów dotyczące dofinansowania kosztów nauki.                                                                                                                            Fot. JK

  IV



str. 5www.wpomorskie.pl
Nr 50 – 14.12.2006 r.

www.fundacjamisericordia.pl 

21.01.15

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie rozpoczął 22 rok działalności

Stać się samodzielnym i aktywnym
To miejsce aktywnej rehabilitacji, która ma w przyszłości ułatwić znalezienie zatrudnienia lub nauczyć samodzielności osoby niepełnospraw-
ne. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, wkroczył w 22 rok swojej działalności. Warsztat prowadzony jest przez 
kwidzyńską Fundację „Misericordia”. Przez ten czas z pomocy warsztatu skorzystało wielu mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, niektórzy 
znaleźli pracę, inni stali się samodzielnymi osobami, radzącymi sobie bardzo dobrze w lokalnych społecznościach. Mimo wyraźnych akcentów 
stawianych na rehabilitację zawodową, nadal nie brakuje osób, które nie bardzo wiedzą, czym zajmuje się warsztat.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie powstał w paździer-
niku 1993 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, z ini-
cjatywy Kazimierza Gorlewicza. Od pierwszego stycznia 2004 roku 
prowadzi go kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, w zabytkowym 
dworku w Górkach. Zajęcia prowadzone są w pracowniach terapii 
życia codziennego, stolarskiej, ceramicznej, plastycznej, kompu-
terowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, artystycznej i ogrodniczo-go-
spodarczej. Wobec wszystkich uczestników zajęć terapeutycznych 
stosowane są dwie formy rehabilitacji medycznej: kinezyterapia 
(obejmuje miedzy innymi ćwiczenia gimnastyczne i różne formy 
czynnego wypoczynku i relaksu) i fizykoterapia (elektroterapia, 
termoterapia, światłolecznictwo i ultradźwięki, magnetoterapia, 
laseroterapia). W ramach warsztatu funkcjonuje Klub Olimpiad 
Specjalnych, który zrzesza wielu utytułowanych zawodników, 
zdobywców medali podczas krajowych, a także międzynarodowych 
imprez sportowych.

Uczestnikami warsztatu mogą stać się tyl-
ko osoby niepełnosprawne, które posiadają 
orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności i które w orzeczeniu o 
stopniu niepełnosprawności, wydanym przez 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności, mają zapis we wskaza-
niach: uczestnictwo w terapii zajęciowej.

- Nasz warsztat nie jest świetlicą 
lub placówkę opiekuńczą, w której 
można umieścić osoby obłożnie chore 
lub starsze, potrzebujące całodobo-
wej opieki. Nie jest także całodobo-
wym ośrodkiem. Zajęcia prowadzone 
są od poniedziałku do piątku, w godz. 
7.00-15.00. To przede wszystkim 
miejsce aktywnej rehabilitacji dla 
mieszkańców powiatu, którzy po-
siadają znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności. Reha-
bilitacja społeczna i zawodowa ma 
przede wszystkim ułatwić osobom 
niepełnosprawnym znalezienie za-
trudnienia lub nauczyć samodzielno-
ści. Nie jest to proces łatwy, ale osoby 
niepełnoprawne, które opuściły nasz 
warsztat stały się osobami bardziej 
otwartymi i aktywnymi w swoim 
środowisku. Niektóre znalazły pracę, 
a nawet założyły własne rodziny, 
całkowicie się usamodzielniając 
- podkreśla Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie. 

Dodaje, że uczestnikami warszta-
tu mogą stać się tylko osoby nie-
pełnosprawne posiadające znaczny 
lub umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności, które w orzeczeniu 
o stopniu niepełnosprawności, wy-
danym przez Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnospraw-
ności, mają zapis we wskazaniach: 
uczestnictwo w terapii zajęciowej. 
Bez tego zapisu udział w zajęciach 
jest niemożliwy. 

Warsztat od kilku lat musi sobie 
radzić z „zamrożonym” budżetem. 
Budżet nie zwiększył się bowiem od 
2008 roku, nawet o poziom inflacji, 
a według kierownika WTZ koszty 
utrzymania znacznie wzrosły. Dzia-
łalność WTZ finansowana jest w 90 
proc. przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Pozostałe środki pochodzą od 
samorządu powiatu. 

- Na brak zwiększania środków 
na funkcjonowanie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej od 2008 roku 
oraz na niskie płace specjalistów, 
pracujących we wszystkich WTZ 
zwróciłem uwagę podczas konferen-
cji, dotyczącej konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, która 
odbyła się w 2013 roku, w siedzibie 
naszego warsztatu w Górkach, z 
udziałem posła Sławomira Pie-
choty, przewodniczącego sejmowej 
komisji polityki społecznej i rodziny 
oraz senatora Jarosława Dudy, wi-
ceministra pracy i polityki społecz-
nej, pełnomocnika rządu ds. osób 
niepełnosprawnych. Na razie jed-
nak sytuacja pozostaje bez zmian. 
Mimo tego staramy się rozwijać 
warsztat. Pozyskujemy także pie-
niądze, sprzedając nasze wyroby i 
usługi. Wszystkie pozyskane w ten 
sposób środki mogą być przeznaczo-
ne tylko na rehabilitację społeczną 
i zawodową naszych uczestników 
- twierdzi Bogdan Muchowski.

W zajęciach terapeutycznych, 
prowadzonych w warsztacie uczest-
niczy obecnie 47 osób niepełnospraw-
nych z powiatu kwidzyńskiego.                                                                                      
                                                (jk)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, wkroczył w 22 rok swojej działalności. W ramach warsztatu działa miedzy innymi pracownia ogrodniczo--gospodarcza.           Fot. JK

Od pierwszego stycznia 2004 roku prowadzi go kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, w zabytkowym dworku w Górkach.    
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Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, to miejsce gdzie tworzy się 
warunki do  edukacji, terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Funkcjonują: Szkoła 
Podstawowa Specjalna nr7, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjonują: wczesne 
wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym 
oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (ucznio-
wie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy 
wychowawcze (internat dla 48 wychowanków)

     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 16 95
          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

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

          Zespół Szkół  Specjalnych w Kwidzynie 
                               ul. Ogrodowa 6     
       Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
             www.soswkwidzyn.edupage.org
             e-mail: zss@powiatkwidzynski.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. 

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 
Czyżewskiego 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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Ośrodek  prowadzi Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW” z siedzibą
 w Rudnikach (gmina Ryjewo. Placówka zapewnia profesjonalną 
pomoc osobom oraz rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
kryzysowej.
Dyżury interwencyjne - od poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00-15.00. Po tej godzinie można skorzystać z telefonu 
informacyjno-interwencyjnego, dzwoniąc pod numer tel.  512 909 991. 
Konsultacje psychologiczne - wtorki w godz. 14.00- 18.00, piątki, 
w godz.10.00 –12.00. Psychoterapia indywidualna, 
krótkoterminowa - czwartki, w godz. 15.00 – 17.00, piątki, w godz. 
12.00 –14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne - poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim 
umówieniu się).
          Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie
                          Ul. Chopina 26 (drugie piętro) 
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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

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 rehabilita-
cji 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

www.fundacjamisericordia.pl 
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- Oznacza to, że wszystkie karty 
parkingowe wydane najpóźniej w 
dniu 30 czerwca ubiegłego roku 
utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją 
ważność. Jeśli karta parkingowa 
została wydana przed dniem 1 lip-
ca 2014 r. bezterminowo, to utraci 
swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 
r. Przypominam, że  od 1 lipca  
ubiegłego roku organem wydającym 
kartę parkingową jest przewodni-
czący powiatowego zespołu do spraw 
orzekania o niepełnosprawności. 
Dla mieszkańców powiatu organem 
wydającym kartę parkingową jest 
Powiatowy Zespół do Spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności w Mal-
borku. Druki wniosków są dostępne 
na stronie PZON oraz w naszym 
centrum - informuje Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Przypomnijmy, że nowy system 
wydawania kart dotyczy wyłącznie 
osób o znacznym i umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, które 
mają znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego poruszania 
się. W przypadku umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności karta 
przysługuje jedynie osobie z okre-
śloną przyczyną niepełnospraw-
ności oznaczoną symbolem 04-O 
(choroby narządu wzroku), 05-R 
(upośledzenie narządu ruchu) lub 
10-N (choroba neurologiczna), przy 
czym nie każdej osobie posiadającej 
orzeczenie o stopniu znacznym lub 
umiarkowanym z powyższymi sym-
bolami, zostanie przyznana karta 
parkingowa. Zależy to od decyzji 
lekarza orzecznika oraz stopnia 
naruszenia sprawności organizmu. 

Stare karty parkingowe jeszcze aktualne

Przedłużono termin ważności
Karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym na podstawie dotychczasowych przepisów na-
dal zachowują ważność. Termin ich ważności przedłużono do 30 czerwca bieżącego roku. Przypomnij-
my, że od 1 lipca ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawnia kart parkingowych.

Poza tym karta przysługuje oso-
bie niepełnosprawnej, która nie 
ukończyła 16 roku życia, która ma 
znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się, 
placówce zajmującej się opieką, 
rehabilitacją lub edukacją osób nie-
pełnosprawnych, mających znacznie 
ograniczone możliwości samodziel-
nego poruszania się. Karta parkin-
gowa będzie wydawana na okres 
ważności wydanego orzeczenia, 
jednakże nie dłużej niż na okres 5 
lat, a placówce na okres 3 lat. Nowe 

Karty parkingowe dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego wydawane są w siedzibie Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70, tel. 55 247 26 96, 
tel./fax 55 272 80 80. Szczegółowych informacji dotyczących kart parkingowych udziela Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Malborku, natomiast wnioski o ich wydanie można pobrać w 
siedzibie PCPR w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30 lub na stronie internetowej Centrum www.kwidzyn.epcpr.
pl, a także na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 
Malborku http://bip.pzon.powiat.malbork.pl/. Wniosek do pobrania znajduje sie w zakładce: Formularze.

przepisy wprowadziły obowiązek 
zabezpieczenia miejsc parkingowych 
we wszystkich strefach parkowania. 
Określają one powierzchnię takich 
miejsc, w zależności od wielkości 
strefy. Zgodnie z nowymi zapisami 
nie będzie pobierana opłata za sam 
dojazd do miejsca publicznego. 
Oprócz obowiązujących obecnie 
kary 500 zł i 5 punktów karnych, 
pojawiła się grzywna do 2 tys. zł za 
a nieuprawnione posługiwanie się 
kartą parkingową.

                                            (op)

Nowy system wydawania kart dotyczy wyłącznie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 
                                                                                                                                                                                                Fot. JK

Posłuchaj o leku

Zawartość ulotki zostanie przedsta-
wiona w formie dźwiękowej. Bezpłatną 
infolinię  prowadzi  firma MEDsync 
Skotnicka, Skotnicki sp. j.  Wciąż uzu-
pełniany jest katalog ulotek różnych 
lekarstw znajdujących się na stronie 
internetowej www.medsync.pl. Kon-
sultanci udzielają wszelkich informacji 
związanych z udostępnieniem dźwię-
kowych 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 informa-
cje o lekach.

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

Zostań wolontariuszem

Osoby niedowidzące lub 
niewidome, które chcą 
się dowiedzieć o lekach 
kupionych w aptece, mogą 
skorzystać z bezpłatnej linii 
telefonicznej 800 706 848. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Kwidzynie poszu-
kuje kandydatów na wolon-
tariuszy, którzy pomagaliby 
dzieciom z rodzin zastępczych. 

To aktywna forma rehabilitacji 
połączona z elementami wypo-
czynku. Mogą z niej korzystać 
osoby dorosłe, dzieci i młodzież 
niepełnosprawna. Z uwagi na 
ograniczone środki finansowe w 
pierwszej kolejności pomoc otrzy-
mują dzieci i młodzież. Według 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rpodzinie w Kwidzynie turnusy 
rehabilitacyjne cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
osób niepełnosprawnych. dla 
wielu niepełnosprawnych osób 
to jedyna szansa na wyjście z 
izolacji. W wyborze odpowiedniej 
oferty, dotyczące organizacji tego 
typu turnusów, pomoże PCPR, 
które  posiada szczegółowe infor-
macje o organizatorach turnusów 
rehabilitacyjnych na terenie ca-
łego kraju.

Do 31 marca przyjmowane 
będą wnioski dotyczące do-
finansowania uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyj-
nych na rok bieżący. 

Wnioski na turnusy

Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie
Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół 

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

Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie  każdego roku opie-
kuje się chorymi z całego powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum 
stacjonarnym znajduje się sześć sal dla pacjentów, w których może 
przebywać 11 osób. Placówka dysponuje niezbędnym wyposażeniem 
specjalistycznym. Zatrudnia personel o wysokich kwalifikacjach. To 

lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny i fizykoterapeuta. Hospicjum działa w ramach kontraktu na świadcze-
nie usług zdrowotnych, zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pielegniarki i lekarze odwiedzaja także 
pacjentów w ich domach. Wspieraniem finansowym bieżącej działalności placówki oraz pełnieniem roli organu 
prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 
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