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Klaudia Klonowska, niepełnosprawna zawodniczka z Klubu Olimpiad Spe-
cjalnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, weźmie udział w 
zgrupowaniu polskich sportowców, którzy  przygotowują się do wyjazdu na 
XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Klaudia 
jest zawodniczką rezerwową. Mimo że nie jest  w podstawowym składzie, 
przewidzianym do wyjazdu, bierze udział w takich samych przygotowaniach, 
jak pozostali reprezentanci kraju. Zawodniczka w każdej chwili może zostać 
włączona do podstawowej drużyny.
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Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie
Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 

KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nie-
uleczalnie 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 opiekuje się cho-
rymi 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 świadczenie 
usług zdrowotnych, zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pieleg-
niarki i lekarze odwiedzają także pacjentów w ich domach. Wspieraniem 
finansowym bieżącej działalności placówki oraz pełnieniem roli organu 
prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

- Klaudia będzie mogła pojechać 
jednak w przypadku, gdy z wyjazdu 
zrezygnuje ktoś z podstawowego 
składu czteroosobowej drużyny, 
która wystartuje w bowlingu. Po-
nieważ losowanie odbyło się w 
ubiegłym roku, a igrzyska w Los 
Angeles odbędą się na przełomie 
lipca i sierpnia, dużo może się w tym 
czasie zmienić, dlatego oprócz pod-
stawowego składu spośród złotych 
medalistów igrzysk ogólnopolskich, 
losuje się także zawodników rezer-
wowych. Przypomnę, że Klaudia 
zdobyła w ubiegłym roku  złoty me-
dal indywidualnie w bowlingu oraz 
brązowy medal drużynowo - mówi 
Wanda Wierucka z Klubu Olimpiad 
Specjalnych przy Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie.

XIV Światowe Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych w Los An-
geles odbędą się od 24 lipca do 5 
sierpnia. Niepełnosprawni zawod-
nicy wystartują w takich dyscypli-
nach, jak pływanie, lekkoatletyka, 
badminton, koszykówka, bocce, 
bowling, kolarstwo, jeździectwo, 
piłka nożna, golf, gimnastyka, piłka 
ręczna, judo, kajakarstwo, mara-
ton, trójbój siłowy, wrotkarstwo, 
żeglarstwo, softball, tenis stołowy, 

Klaudia Klonowska  rezerwową zawodniczką

Szansa na igrzyska w Los Angeles?

Klaudia Klonowska najwięcej sukcesów odniosła jako tenisistka 
stołowa. W 2009 roku zdobyła między innymi złoty medal podczas 
ogólnopolskich letnich igrzysk, rozgrywanych w ramach Olim-
piad Specjalnych. Rok później zdobyła złoty i srebrny medal w 
tenisie stołowym podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Warszawie. Złoty medal wywalczyła indywidual-
nie, natomiast srebro w mikście. Klaudia zwyciężyła też w 2012 
roku w Europejskim Turnieju Tenisa Stołowego w Lublanie, w 
Słowenii. Była jedyną zawodniczką z województwa pomorskiego, 
która znalazła się w reprezentacji kraju. Zajęła wówczas także 
trzecie miejsce w mikście. Jej partnerem był Damian Ogrodnik 
z województwa podlaskiego. Z powodzeniem startowała także w 
bowlingu, czego ukoronowaniem było zdobycie złotego medalu 
indywidualnie oraz brązowego medalu drużynowo podczas X 
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które 
odbyły się w ubiegłym roku w Bydgoszczy.

tenis, piłka siatkowa. W igrzyskach 
ma wziąć udział ok. 7 tysięcy spor-
towców z całego świata. Honorowi 

przewodniczący Światowych Let-
nich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w Los Angeles to Barack Obama, 

prezydent USA i jego żona Michelle 
Obama.

                                            (jk)

Napisz lub zadzwoń

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

Organizacje pożytku publicznego

Podaruj 1 procent

Klaudia Klonowska, niepełnosprawna zawodniczka z Klubu Olimpiad Specjalnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, weźmie 
udział w zgrupowaniu polskich sportowców, którzy przygotowują się do wyjazdu na XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los 
Angeles. Klaudia jest zawodniczką rezerwową. Mimo że nie jest  w podstawowym składzie, przewidzianym do wyjazdu, bierze udział w takich 
samych przygotowaniach, jak pozostali reprezentanci kraju. Zawodniczka w każdej chwili może zostać włączona do podstawowej drużyny.

Klaudia Klonowska najwięcej sukcesów odniosła jako tenisistka stołowa.Z powodzeniem startowała także w bowlingu, czego ukoronowaniem było zdobycie złotego medalu indywidualnie oraz brązowego 
medalu drużynowo podczas X Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w ubiegłym roku w Bydgoszczy.                                                                  Fot. Jacek Kluczkowski
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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
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Olimpiady Specjalne na Pomorzu

Mityng jazdy konnej 
wraca do Kwidzyna
Pomorski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych, który od-
będzie się w pod koniec maja  w Kwidzynie, to jedna z kilkunastu 
tegorocznych imprez, których organizatorem jest pomorski oddział 
Olimpiad Specjalnych. Wśród planowanych imprez są Pomorski 
Turniej Piłki Koszykowej, Pomorski Turniej Bowlingowy, Po-
morski Turniej Piłki Nożnej i Pomorski Mityng Lekkoatletyczny. 
Odbędą się także jubileuszowe regaty kajakowe.

W pomorskim oddziale funkcjonuje 31 klubów, w których na 
co dzień trenuje ok. 574 zawodników. Uprawiane dyscypliny 
sportowe  to pływanie, lekkoatletyka, koszykówka, badmin-
ton, bocce, bowling, kolarstwo, jazda konna, piłka nożna, 
trójbój siłowy, jazda na wrotkach, żeglarstwo, kajakarstwo, 
tenis stołowy, tenis ziemny, gimnastyka, hokej halowy, nar-
ciarstwo biegowe oraz bieg na rakietach śnieżnych. Oddział 
jest prekursorem kajakarstwa jako dyscypliny dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

- Każdego roku  organizujemy 
kilkanaście różnych zawodów re-
gionalnych, które są podsumowa-
niem rocznej pracy zawodników i 
trenerów, działających w klubach 
Olimpiad Specjalnych na terenie 
całego Pomorza. Uczestniczy  w 
nich ponad 1200 zawodników z 
niepełnosprawnością intelektualną. 
Chcę podkreślić, że dla wielu osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
to jedyna forma zorganizowanego 
spędzenia  czasu wolnego - twierdzi 
mówi Ewa Detko-Traczyk, dyrektor 
Regionalny Olimpiad Specjalnych w 
województwie pomorskim.

Po rocznej przerwie organizacja 
Pomorskiego Mityngu Jazdy Kon-
nej Olimpiad Specjalnych wraca 
do Kwidzyna. Oprócz zawodników 
z Pomorza w zawodach wezmą 
udział niepełnosprawni zawodnicy 
z Estonii. Zawody zaplanowano na 
28 maja.

Zajęcia sportowe dla niepełno-
sprawnych, organizowane w ramach 
Olimpiad Specjalnych są wspierane 
przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki oraz Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych.
Organizacja zawodów to jednak 

nie wszystko, gdyż oddział jest or-
ganizatorem spotkań dla członków 
rodzin osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Spotkania odbywają 
się w ramach Program Rodzinnego , 
którego podstawowym celem jest ak-
tywizacja rodziców, rodzeństwa oraz 
krewnych zawodników Olimpiad 
Specjalnych.  Poza tym w niektórych  
przedszkolach wdrażamy jest  pro-
gram „Młodzi Sportowcy”. To inno-
wacyjny program, w ramach którego 
organizowane są zabawy sportowe 
dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną, pozwalające wprowa-
dzać dzieci  w świat sportu, zanim 
po ukończeniu ośmiu lat uzyskają 
prawo wzięcia udziału w zawodach 
Olimpiad Specjalnych. Program taki 
realizowany jest między innymi w 
Przedszkolu z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Kwidzynie.

Oddział Regionalny Olimpiady 
Specjalne  Polska - Pomorskie z 
siedzibą w Kwidzynie, to organizacja 
działającą na rzecz osób  z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

                                             (jk)

- Każda placówka ma prawo do 
zgłoszenia jednego tematu prac. Na-
desłane propozycje tematu konkursu 
nie mogą pokrywać się z tytułami 
poprzednich edycji - informuje Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Poprzednie tematy konkursu to: 
„Rodzina” (2007 rok), „Marzenie” 
(2008 rok), „Mój najpiękniejszy 
dzień w życiu” (2009 rok), „Cztery 
pory roku” (2010 rok), „Marzenie 
o Europie” (2011 rok), „Olimpiada 
i olimpijczycy” (2012 rok), „Kwiaty 

mojego życia” (2013 rok) i „Piękno 
natury” (2014 rok).

Zgłoszenia tematów wraz z da-
nymi placówki należy nadsyłać 
najpóźniej do 1 kwietnia 2015 roku 
na adres e-mail: coi@pfron.org.pl. 
W temacie e-maila należy zamieścić 
dopisek „Sztuka Osób Niepełno-
sprawnych 2015”. Spośród nadesła-
nych propozycji zostanie wyłoniony 
tytuł XIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Sztuka osób niepełno-
sprawnych”.

                                            (op)

Sztuka osób niepełnosprawnych

Można zgłaszać tematy
W tym roku odbędzie się trzynasta edycja ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środo-
wiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkań-
ców domów pomocy społecznej „Sztuka osób niepełnosprawnych”. 
Nie jest jednak znany tegoroczny temat konkursu. Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza placówki 
do współtworzenia tematu. Celem konkursu jest popularyzacja sze-
roko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie 
twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

„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 do-
konania, 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

Po rocznej przerwie organizacja Pomorskiego Mityngu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych wraca do Kwidzyna. Oprócz zawodników 
z Pomorza w zawodach wezmą udział niepełnosprawni zawodnicy z Estonii. Zawody zaplanowano na 28 maja. 
                                                                                                                                                                                     Fot. archiwum
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- Nasze przedszkole to miejsce 
kameralne, przyjazne i profesjonal-
ne dla każdego kto chce, aby jego 
dziecko było traktowane indywidu-
alnie, miało możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań. To również 
miejsce, które zapewnia wspar-
cie ze strony specjalistów. Dzieci 
uczęszczają do małych grup inte-
gracyjnych, liczących maksymalnie 
20 osób. Pomieszczenia przedszkola 
są kompleksowo przygotowane pod 
kątem pobytu dzieci. Sale są kolo-
rowe i pełne atrakcyjnych pomocy. 
Ponadto dysponujemy gabinetami 
specjalistycznymi, salami rehabi-
litacyjną i komputerową oraz do 
zajęć Montessori - mówi Magdalena 
Chmielecka.

Dodaje, że przedszkole jest czynne 
od godz. 6.00 do 16.00. Pobyt dziecka 
w godzinach od 8.00 do 13.00 jest 
nieodpłatny.

- Tylko złotówkę zapłacą rodzice 
za każdą godzinę pobytu dziecka w 
pozostałym czasie. Należy podkre-
ślić, że wszystkie zajęcia dodatkowe, 
rozwijające zainteresowania oraz 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie

Drzwi otwarte dla dzieci i rodziców
Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Integracyjnymi to obecnie jedyna tego typu samorządowa placówka w Kwidzynie. Ponieważ zbliża się termin roz-
poczęcia rekrutacji do przedszkoli, placówka przy ul. Kościuszki już teraz zaprasza do zapoznania się z jej działalnością. 14 marca o godz. 10.00 rodzice 
oraz ich dzieci mogą wziąć udział w „Drzwiach otwartych”. Magdalena Chmielecka dyrektor przedszkola, zachęca do odwiedzenia placówki w tym dniu.

zajęcia specjalistyczne nie są dodat-
kowo płatne - twierdzi Magdalena 
Chmielecka.

Dzieci uczestniczą w zabawach 
związanych z językiem angielskim, 
dogoterapii i felinoterapii, czyli 
terapii z psem i kotem.

- Próbują swoich sił podczas 
zajęć z elementami nauki jazdy 
konnej czy  hipoterapii. Talenty 
aktorskie rozwijają w trakcie 
występów teatralnych oraz  licz-
nych uroczystości i inscenizacji. 
Umiejętności plastyczne ćwiczą 

w czasie zajęć plastycznych oraz 
zajęć z elementami arteterapii. 
Realizowane w przedszkolu takie 
programy, jak między innymi 
„Mam talent”, „Zabawy z folk-
lorem - raz na ludowo”, „Lubię 
siebie i innych” czy „Usiądź na 
chwileczkę poczytamy bajecz-
kę” wpływają na wszechstronny 
rozwój dziecka w bezpiecznej i 
przyjemnej atmosferze oraz roz-
budzają dziecięce talenty - uważa 
Magdalena Chmielecka. 

Podczas „Drzwi otwartych” 

przedszkola zaplanowano między 
innymi zabawy edukacyjne prowa-
dzone przez nauczycieli i specjali-

stów. Na gości będą czekały także 
niespodzianki. 

                                            (jk)

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie 
                             ul. Kościuszki 31 
                             tel. 55 279 32 35
        e-mail: przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl

Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Integracyjnymi to obecnie jedyna tego typu samorządowa placówka w Kwidzynie. 
                                                                                                                                                                                                                      Zdjęcia: archiwum Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

14 marca o godz. 10.00 rodzice orz ich dzieci mogą wziąć udział w „Drzwiach otwartych”.
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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@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach
                          ul. Reymonta 1, tel. 55 278 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.

www.fundacjamisericordia.pl 

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) 

25.02.15VI
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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
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Będą dzielić środki z PFRON

Mniej pieniędzy        
dla niepełnosprawnych
Do powiatu kwidzyńskiego trafi mniej pieniędzy na rehabilitację 
społeczną i zawodową  osób niepełnosprawnych z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To kwota 
nieco ponad 2 mln zł, w tym 1,3 mln zł to środki przeznaczone na 
funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Pieniądze prze-
znaczane na funkcjonwanie WTZ nie zostały zwiększone od 6 lat, 
a koszty utrzymania wzrosły średnio o 20 proc.

Powiat bytowski  -  1,093 mln zł
Powiat chojnicki  -  2,458 mln zł
Powiat człuchowski  -  1,359 mln zł
Powiat gdański  -  2,162 mln zł
Powiat kartuski  -  2,057 mln zł
Powiat kościerski  -  1,095 mln zł
Powiat kwidzyński  -  2,032 mln zł
Powiat lęborski  -  1,159 mln zł
Powiat malborski  -  1,400 mln zł
Powiat nowodworski  -  1,285 zł
Powiat pucki  -  1,255 mln zł
Powiat słupski  -  1,059 mln zł
Powiat starogardzki  -  2,811 mln zł
Powiat sztumski  -  748,8 tys. zł
Powiat tczewski  -  2,215 mln zł
Powiat wejherowski  -  3,624 mln zł
            Gdańsk  -  6,965 mln zł
            Gdynia  -  4,135 mln zł
            Słupsk  -  2,836 mln zł
            Sopot  -  301,3 tys. zł

Podział pieniędzy na Pomorzu

- Mniejsza kwota oznacza, że trzeba 
będzie bardzo mocno zastanowić się 
nad podziałem tych pieniędzy. Decyzja 
należeć będzie do rady powiatu. Pro-
jekt uchwały w tej sprawie powinien 
być rozpatrywany przez radnych pod-
czas sesji w marcu. Środki z PFRON 
są przyznawane na podstawie ustawo-
wego algorytmu. Pod uwagę brana jest 
liczba mieszkańców powiatu, a także 
liczba osób niepełnosprawnych, które 
rejestrują się w urzędzie pracy, jako 
poszukujący pracy. Już kolejny rok nie 
zminieniła się kwota przyznawana na 
funkcjonowanie warsztatów terapii 
zajęciowej - mówi Renata Majda, kie-
rownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

W ubiegłym roku,  aby objąć po-
mocą jak największą liczbę osób,  
samorząd zdecydował o obniżeniu 

dofinansowania do takich zadań jak 
zaopatrzenie w przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze,  zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnu-
sów rehabilitacyjnych. Ustalono także, 
że w każdym z zadań dotyczących 
rehabilitacji społecznej pierwszeństwo 
w uzyskaniu dofinansowania będzie 
przysługiwać dzieciom i młodzieży. 
W tym roku samorząd także będzie 
musiał określić priorytety związane z 
wydawaniem pieniędzy z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Samorząd województwa otrzyma w 
tym roku ponad 7,4 mln zł na zadania 
związane z rehabilitacją społeczną i 
zawodową. Ogółem do powiatów w 
województwie pomorskim trafi ponad 
42 mln zł z PFRON. 

                                               (jk)

Mniej pieniędzy na rehabilitację społeczną i zawodową  osób niepełnosprawnych trafi do powiatu kwidzyńskiego z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                       Fot. archiwum

W Kwidzynie bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom 
ich rodzin udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 26. Pokoje 206 i 207 (drugie piętro).


