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Co należy zrobić, gdy czyjeś zdrowie lub życie jest zagrożone, jak 
pomóc osobie nieprzytomnej oraz jak wezwać pomoc - to tylko 
niektóre z tematów obejmujacych szkolenie, dotyczące udziele-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zorganizowano 
dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Kwidzynie. Cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej prowadzi Ewa Detko-Traczyk.  Czytaj na str. V

Fot. Jacek Kluczkowski
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Tak jak co roku, to rada powiatu 
podejmie decyzje o podziale środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rehabili-
tację społeczną i zawodową. Wówczas  
także podjęte zostaną decyzję o tym ile 
środków zostanie przeznaczonych na 
turnusy oraz kto w pierwszej kolejności 
będzie mógł skorzystać z dofinansowa-
nia. Wnioski przyjmowane są już teraz, 
aby zorientować się ile osób będzie 
chciało skorzystać z turnusów rehabi-
litacyjnych. 

- W turnusach mogą uczestniczyć 
osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 
16 roku życia, posiadające ważne orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne wydane przez 
ZUS oraz dzieci do ukończenia 16 roku 
życia, które posiadają ważne orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowy zespół do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. Wysokość dofinan-
sowania ze środków PFRON, do uczest-
nictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 
uzależniona jest od posiadanego stopnia 
niepełnosprawności. Im jest on wyższy, 
tym wyższe dofinansowanie. Kompletnie 
wypełnione wnioski wraz z aktualnym 
orzeczeniem o stopniu niepełnospraw-

Przyjmują wnioski na turnusy

Aktywna rehabilitacja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski, dotyczące do-
finansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na bieżący 
rok. Można je składać do końca marca. To aktywna forma rehabilita-
cji połączona z elementami wypoczynku. Mogą z niej korzystać osoby 
dorosłe, dzieci i młodzież niepełnosprawna. Nie wiadomo jednak ile 
pieniędzy zostanie przeznaczonych na to zadanie w tym roku. Złożenie 
wniosku nie oznacza otrzymania dofinansowania.

ności należy składać w siedzibie naszego 
centrum przy ul. Grudziądzkiej 30 w 
Kwidzynie. Wnioski przyjmowane są 
w pokoju nr 25, w godzinach od 7.00 do 
15.00. Turnusy rehabilitacyjne cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem wśród osób 
niepełnosprawnych. Dla wielu to jedyna 
szansa na wyjście z izolacji. Pomożemy w 
wyborze odpowiedniej oferty, dotyczące 
organizacji tego typu turnusów. Posia-
damy szczegółowe informacje o orga-
nizatorach turnusów rehabilitacyjnych 
na terenie całego kraju - mówi Renata 
Majda, kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

W ubiegłym roku w pierwszej kolej-
ności wsparciem objęto dzieci i młodzież. 
Według PCPR w ciągu ostatnich lat 
obserwuje się wzrost zainteresowania 
tą formą rehabilitacji wśród osób nie-
pełnosprawnych. Jednak z uwagi na 
znacznie niższe środki, przekazywane 
przez PFRON, pierwszeństwo w uzy-
skaniu dofinansowania mają dzieci i 
młodzież wraz z opiekunami oraz osoby 
niepełnosprawne ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, które nie korzystały 
w poprzednim roku z dofinansowania. 

                                                   (jk)

Kwoty dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
- 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej 
w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 
16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień 
niepełnosprawności
 - 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej 
z lekkim stopniem niepełnosprawności
- 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby 
niepełnosprawnej
- 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej 
zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od 
posiadanego stopnia niepełnosprawności 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski, dotyczące dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na 
bieżący rok. Można je składać do końca marca.                                                                                                                       Fot. JK

                    

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Okrągłej Łące
ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dorosłych przewlekle psychicznie 

chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynno-
ści psychicznych. Realizuje zadania określone w ustawach o pomocy społecznej oraz o 
ochronie zdrowia psychicznego, udzielając wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami 
psychicznymi, mającymi trudności z kształtowaniem swoich relacji z otoczeniem, po-
zwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i 
integrację społeczną. Usługi świadczone są poprzez treningi dla uczestników, takie jak: 
trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, poradnictwo psycho-
logiczne, terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, niezbędną 
opiekę i wsparcie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do 
niezbędnych świadczeń zdrowotnych, współpracę z rodziną, usługi pielęgniarskie, oraz 
inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika. 

Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach mają możliwość nabywania nowych 
umiejętności, jak również rozwijania już posiadanych poprzez wykonywanie prac w 
pracowniach kuchni terapeutycznej, plastycznej, techniczno - Rękodzielniczej oraz 
sali usprawniania ruchowego.

                  82-522 Sadlinki, Okrągła Łąka 40
                                   tel. 55-275-15-83
                          sds@fundacja.kwidzyn.pl
                        www.fundacja.kwidzyn.pl                    
                Kierownik: Agnieszka Szczepanowska

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące
Umożliwia nieodpłatną realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom o młodzieży: od 3 do 24 lat - z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, od 5 do 23 lat - z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem. Nasze atuty, to specjalistyczne zajęcia 
indywidualne i grupowe, codzienna fizjoterapia w tym hydroterapia, cotygodniowe 
zajęcia metodą Halliwick, dogoterapia oraz kameralne grupy.

                      Okrągła Łąka 40, 82-522 Sadlinki
                                tel./faks: 55-275-15-48
                            orew@fundacja.kwidzyn.pl
                             www.fundacja.kwidzyn.pl 
                        Facebook: OśrodekRehabEduWych
                         Dyrektor: mgr Hanna Gburczyk

               Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe” 
           z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi 
Otacza bezpłatną opieką dzieci z powiatu kwidzyńskiego, w wieku od 2,5 do 

8 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem lub zespo-
łem Aspergera oraz dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju, niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, niedowidzące i dzieci przewlekle 
chore. Nasze atuty to specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe, opieka 
logopedyczna i psychologiczna, codzienna fizjoterapia, dogoterapia, cotygodniowe 
zajęcia na basenie metodą Halliwick, kameralne grupy oraz realizacja obowiąz-
kowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

                            82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 85
                                  tel./faks: 55-261-02-57
                     przedszkole@fundacja.kwidzyn.pl
                             www.fundacja.kwidzyn.pl
                                  Facebook: Kolorowe 85  
                 Dyrektor: mgr Ewelina Śliwińska-Giersz

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach
Umożliwia nieodpłatną realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, w wieku od 3 do 
24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, od 5 do 23 lat z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem. Nasze atuty to specjalistyczne 
zajęcia indywidualne i grupowe, codzienna fizjoterapia, cotygodniowe zajęcia 
metodą Halliwick, kameralne grupy oraz konsultacje psychologiczne 

                           82-550 Prabuty ul. Grunwaldzka 4 
                                     tel. 55-261-34-05
                    e-mail: orewprabuty@fundacja.kwidzyn.pl
                              www. fundacja.kwidzyn.pl
                           Facebook: OREW Prabuty 
                       Dyrektor: mgr Dorota Tomaszewska

Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych  „Sapere Aude”  

  Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude”  
  Biuro: Plac Plebiscytowy 2 lok.47, 82-500 Kwidzyn
         Tel. 55-272-25-81, biuro@fundacja.kwidzyn.pl 
                      www.fundacja.kwidzyn.pl
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Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje 
od 1972 r. Ponad 40-
letnia tradycja i do-
świadczenie gwaran-
tują fachową opiekę 
pielęgniarską, medycz-
ną, rehabilitacyjną, 
socjalną i duszpaster-
ską oraz szeroka ofertę 
kulturalno-oświatową. 
Dom przeznaczony jest 

dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni 
wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i 
WC, pokoje dziennego pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę 
wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale reha-
bilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej 
pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy 
i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla 
osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt orto-
pedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone 
z oczkiem wodnym oraz altany. 

Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bez-
pieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych informacji 
udzielą pracownicy socjalni: Magdalena Opalińska-Szulca i Anna Flader. 

      Tel. 55 279 37 21, e-mail: edps.kwidzyn-soc@powiatkwidzynski.pl

Dom Pomocy Spo-
łecznej „ Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka orga-
nizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego, prze-
znaczoną dla osób 
dorosłych przewlekle 
psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych 
intelektualnie. Dom 
funkcjonuje od 1966 roku. 
Na terenie Domu Pomocy 

Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje się pokoje 
1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety 
doraźnej pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjotera-
pii  oraz  salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  (obecnie pełniąca funkcje sali 
dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, kuchnie główną  oraz kuchenki i 
jadalnie  w każdym budynku. Rodziny 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 doświad-
czony zespół pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, 
pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, 
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 znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co zachęca 
do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Bliższych informacji udziela 
pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Iwana Schultz, Krzysztof Wiottstock. 

            Tel. 55 277 42 36 wew. 211, e-mail: dpsryjewo.socjal@poczta.fm

                 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

Jak zostać mieszkańcem domu pomocy społecznej?
W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Podlegają organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzy-
nie. 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 Pomo-
cy 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.

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 zamel-
dowania. W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny z danego rejonu 
udzieli informacji 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 - 2974 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2954 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. De-
cyzję 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 przyjęcia, 
o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu oraz zakresie świadczonych usług. 
Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.
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- Paczki okazały się wyjątkowo 
ciężkie. Świąteczne prezenty trafiły 
do wszystkich mieszkańców naszego 
domu. W dodatku połączyliśmy to 
wydarzenie z obchodzonym Dniem 
Babci i Dziadka. Paczki, w imieniu 
mieszkańców, odebrali przedstawi-
ciele rady mieszkańców - mówi Wie-
sława Cichowicz z Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

Z niespodzianki, przygotowanej 
przez Lacroix Electronics, cieszy 
się Kazimierz Gorlewicz, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie.

- Bardzo się cieszę, że tak duża 
firma pamiętała o mieszkańcach na-
szego domu. To świadczy nie tylko 
o wielkim sercu osób, które w niej 
pracują, ale także o tym, że zakła-
dowi leży na sercu dobro lokalnej 
społeczności, której częścią są także 
nasi mieszkańcy. Przedstawiciele 
Lacroix Electronics, którzy osobiście 
przywieźli paczki i spotkali się z 
mieszkańcami, sprawili wszystkim 
ogromną, radosną niespodziankę - 
podkreśla Kazimierz Gorlewicz. 

Fabryka Lacroix Electronics w 
Kwidzynie powstała w 1997 r. Spe-
cjalizuje się w produkcji elektroniki 
dla rynku motoryzacyjnego. W ciągu 
ostatnich kilku lat firma zanotowa-
ła gwałtowny rozwój co wymusiło 
rozbudowę zakładu produkcyjnego 
z 7,5 tys. m kw. do 12 tys. m kw. 
Potroiła też zatrudnienie. Obecnie 
zakład należy do największych w 
regionie, zatrudniając ponad 1500 

Paczki dla mieszkańców kwidzyńskiego DPS

Niespodzianka od Lacroix Electronics
Firma Lacroix Electronics sprawiła, że świąteczny nastrój, który zdawał się być już tylko wspomnieniem, powrócił jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wszystko za sprawą paczek przygotowanych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Wręczyli je mieszkańcom przedstawiciele firmy Paulina Pulikowska, specjalista ds. personalnych i Marcin 
Uścinowicz, kierownik działu personalnego Lacroix Electronics. 

osób. Grupa Lacroix, z siedzibą w 
Nantes, we Francji, zatrudnia po-
nad 3 tys. osób i generuje przychód 
w wysokości 330 mln euro. Obecna 
jest  w takich obszarach, jak elek-
tronika (Lacroix Electronics), tele-
metria (Lacroix Sofrel) czy ruch dro-

gowy (Lacroix Signalisation). Warto 
podkreślić, że firma zaangażowała 
się także w szkolenie młodzieży z 
powiatu kwidzyńskiego. Świadczy o 
tym umowa o współpracy podpisana 
z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego oraz Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwi-
dzynie. Firma zapewnia szkołom 
między innymi praktyki zawodowe. 
Najlepsi absolwenci będą mogli 
znaleźć w niej pracę.

                                            (jk)

Paulina Pulikowska, specjalista ds. personalnych i Marcin Uścinowicz, kierownik działu personalnego Lacroix Electronics osobiście przekazali paczki mieszkańcom. Na zdjęciu także  Kazimierz Gorlewicz, 
dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Kwidzynie oraz przedstawiciele Rady Mieszkańców.                                                                                                                                    Fot. Wiesława Cichowicz 

Program adresowany jest do 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej i środowiskowych do-
mów  samopomocy. Realizowany 
jest od 2010 roku. W jego ramach 
prowadzony jest projekt „Kierować 
każdy może”.

- Cieszę się z bardzo dobrego 
odbioru projektu. Do Kwidzyna 
przyjechaliśmy z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Grudziądzu. 
Wszędzie program budzi duże za-
interesowanie i pozytywne emocje 
wśród osób, które po raz pierwszy 
usiadły za kierownicą. Wiele razy 
słyszałem opinie rodziców, że ich 
niepełnosprawne dziecko zupełnie 
zmieniło swoje zachowanie po tym, 
jak samo kierowało samochodem. 
Zwraca wówczas uwagę, że należy 
się zatrzymać przed przejściem 
dla pieszych, bo samochód może 
nie zdążyć zahamować lub jego 

Niepełnosprawni ponownie za kółkiem

Bezpiecznie jeżdżę, jestem bezpieczny
Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu 
auta. Już po raz drugi do warsztatu zawitał Grzegorz Królicki, autor i pomysłodawca programu „Bezpiecznie jeżdżę, 
jestem bezpieczny”, a także instruktor nauki jazdy. Program pozwala osobom niepełnosprawnym intelektualnie wczuć 
się w rolę osoby prowadzącej pojazd, a przy okazji poznać zasady bezpieczeństwa drogowego.

kierowca może się zagapić. Uczest-
nicy projektu uświadamiają sobie, 
że prowadzenie pojazdu nie jest 

takie łatwe i że trzeba podczas jaz-
dy zwrócić uwagę na wiele rzeczy 
- mówi Grzegorz Królicki.

Mimo że dla uczestników war-
sztatu była to druga okazja do 
tego, aby usiąść za kierownicą, nie 
wszyscy odważyli się to zrobić we 
wrześniu ubiegłego roku.

- Bałam się wtedy. Myślałam, że 
sobie nie poradzę i zrezygnowałam, 
ale teraz postanowiłam, że spróbu-
ję i udało się. Po raz pierwszy pro-
wadziłam samochód  i dałam radę 
- mówi Bożena, niepełnosprawna 
uczestniczka Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach.

Jazdy samochodem cieszą się 
tak dużym powodzeniem, że nie 
jest wykluczone, że Grzegorz Kró-
licki pojawi się jeszcze raz w tym 
roku w kwidzyńskim Warsztacie 
Terapii Zajęciowej.

                                           (jk)

Niektóre osoby po raz pierwszy w swoim życiu usiadły za kierownicą. 
                                                                                                                                                                       Fot. Jacek Kluczkowski
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- Osoba niepełnosprawna inte-
lektualne, tak jak każda w pełni 
sprawna osoba, może spotkać się 
w codziennym życiu z różnymi 
sytuacjami. Chcemy, żeby nasi 
uczestnicy byli przygotowani do ta-
kich sytuacji, żeby potrafili wezwać 
pomoc lub jeżeli to możliwe udzielili 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Większość zdarzeń dotyczy jednak 
rzeczy mniej dramatycznych. To 
zwykłe skaleczenia, które trzeba 
opatrzyć, dlatego warto wiedzieć jak 
należy to zrobić. Najważniejsze, aby 
osoba niepełnosprawna potrafiła się 
zachować w takiej sytuacji. To także 
element rehabilitacji społecznej, 
której celem jest osiągnięcie samo-
dzielności przez naszych uczestni-
ków. Prowadząc samodzielne życie, 
a do tego dążymy, będą wiedzieli 
w jaki sposób pomóc także swoim 
bliskim - mówi Bogdan Muchow-
ski, kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach.

Cykl szkoleń prowadzi Ewa Det-
ko-Traczyk. Szkolenie  obejmie sześć 
spotkań edukacyjno-praktycznych, 
dotyczących udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

                                             (jk)

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Jak pomóc w razie zagrożenia zdrowia lub życia
Co należy zrobić, gdy czyjeś zdrowie lub życie jest zagrożone, jak pomóc osobie nieprzytomnej oraz jak wezwać pomoc - to tylko 
niektóre z tematów jakie obejmuje szkolenie, dotyczące udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano je dla niepeł-
nosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

„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

Cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzi Ewa Detko-Traczyk. Obejmie ono sześć spotkań edukacyjno-praktycznych.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Niepełnosprawni uczestnicy WTZ uczą się jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Ogółem przeprowadzonych zostanie sześć spotkań edukacyjno-praktycznych dotyczących udzielania peirwszej pomocy przedmedycznej. 

Szkolenie ma pomóc osobom niepełnosprawnym radzić sobie w trudnych sytuacjach, z którymi mogą się spotkać 
w codziennym życiu.
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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 - pe-
dagogicznej, 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  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki pomocy społecznej

          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 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 alternaty-
wne, w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania 
materia³ów bibliotecznych czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

      Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: 9.00 -16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 11.00 - 15.00
Czwartek: 9.00 - 16.00
Pi¹tek: od 9.00 - 16.00

Wsparcie dla rodzin zastępczych
Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-

dzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają 
się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastęp-
czych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów 
dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesiącu, w 
pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się administracja 
,,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 oraz telefoniczne: 
                        55 646 18 00 lub 783 292 055

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, 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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Dyżury interwencyjne: od poniedziałku do piątku, w godz. 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).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności 
wychowawczych i społecznych (po uprzednim umówieniu).

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
             82-500 Kwidzyn
             tel. 512-909-991
e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodki szkolno-wychowawczePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa, filia dla Niepe³nosprawnych w Kwidzynie
                        ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 
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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
                          www.fundacjamisericordia.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. 

                         82-500 Kwidzyn, ul. Malborskiej 18 
                          tel.  55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw 
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozaren-
towych, takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ 
pomocy spo³ecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki 
pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania 
z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego za-
trudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Informacje 
o dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

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 wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotkania 
odbywaj¹ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o godz. 14. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki 
od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
                                  Stacja Socjalna w Kwidzynie
                              ul. Grudzi¹dzka 6, tel. 55 646 16 26

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

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Hospicjum domowe i stacjonarne

Stowarzyszenie SNOA

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

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 tera-
peutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumie-
wania 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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Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób 
z problemem własnym lub występującym w rodzinie, związanych z uza-
leżnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje 
także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera 
osoby z problemem alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci 
alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni 
udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których 
jedno lub dwoje rodziców zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka 
realizuje pełny program terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program 
terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, indywidulanych oraz w 
czasie maratonów terapuetycznych.

               Przychodnia Leczenia Uzależnień 
           Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                             82-500 Kwidzyn
                         ul. Warszawska 18a
                            tel. 55 646-44-04

Przychodnia Leczenia Uzależnień

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki adopcyjne

                     Stowarzyszenie Klub Abstynenta
                   82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu 
codziennym, spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoho-
lu. To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, 
współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon in-
formacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abs-
tynenta i Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Malborku 
                                       ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień
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Program dla osób niepełnosprawnych przyjęty

Poprawić jakość życia
Samorząd powiatu przyjął program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021. Jego celem jest 
wspomaganie osób niepełnosprawnych, umożliwienie im jak najszerszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodo-
wym oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. Zakłada także podniesienie świadomości społecznej w zakresie 
problemów niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

Program jest adresowany nie tylko 
do osób niepełnosprawnych, ale mię-
dzy innymi do ich rodzin, opiekunów,  
a także do organizacji pozarządowych 
oraz samorządów.

- Podstawą prawną jest ustawa 
o rehabilitacji społecznej i zawo-
dowej osób niepełnosprawnych. To 
szczegółowy program wynikający ze 
strategii. Jest zgodny z powiatową 
strategią rozwiązywania proble-
mów społecznych. Program będzie 
stanowił podstawę o ubieganie się o 
środki zewnętrzne, poza pieniędzmi 
przyznawanymi algorytmem, czyli 
środki, które otrzymujemy w ramach 
zadań, które może realizować powiat. 
Poza tym bierzemy udział w różnych 
konkursach. Celem głównym progra-
mu jest poprawa jakości życia osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu 
kwidzyńskiego poprzez wspieranie 
działań sprzyjających aktywności 
życiowej osób niepełnosprawnych, a 
tym samym przeciwdziałanie margi-
nalizacji i wykluczeniu społecznemu. 
Cel ten chcemy osiągnąć poprzez 
realizację czterech celów strategicz-
nych. Źródłem finansowania zadań 

programu będą głównie środki otrzy-
mywane z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Funduszu Pracy, a także z bu-
dżetu powiatu - mówi Renata Majda, 

kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Cele strategiczne to wspiera-
nie działań służących podnoszeniu 
świadomości społecznej, w zakresie 

prawa osób niepełnosprawnych do 
niezależnego, samodzielnego i aktyw-
nego życia, zwiększenie aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych, 
w tym z zaburzeniami psychicznymi, 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
oraz zwiększenie dostępu do usług 
opiekuńczych, zdrowotnych, reha-
bilitacyjnych i terapeutycznych. 
Według danych GUS z 2011 roku 
liczba osób niepełnosprawnych w 
powiecie kwidzyńskim to 9148 osób. 
Największą grupę stanowią osoby 
w wieku produkcyjnym (4 905). W 
powiecie kwidzyńskim wśród osób 
niepełnosprawnych najwięcej jest 
kobiet (4691). Najczęstsze przyczy-
ny niepełnosprawności to choroby 
układu krążenia, schorzenia neurolo-
giczne, psychiczne oraz upośledzenie 
umysłowe, uszkodzenia i choroby 
narządu ruchu. Według wyników 
Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań z 2011 roku licz-
ba osób niepełnosprawnych w Polsce 
to prawie 4,7 mln osób. Osoby te sta-
nowią 12,2 proc. mieszkańców kraju.                                                                                              
                                                   (jk)

Cel strategiczny nr 1 - wspieranie działań służących podnoszeniu 
świadomości społecznej w zakresie prawa osób niepełnosprawnych do 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

                                            
                                         Kierunki działań:
Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się) w miejscach użyteczności publicznej oraz w miejscu zamiesz-
kania osób niepełnosprawnych  w ramach prowadzonych programów, likwidacja 
barier transportowych w ramach prowadzonych programów, zaopatrzenie w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, upowszech-
nianie informacji o przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnieniach 
poprzez media i stronę internetową, dostosowanie stron internetowych w insty-
tucjach użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wspieranie 
i organizacja imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym 
i sportowym, wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej, włączanie organizacji pozarządo-
wych w realizację zadań gmin i powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych, pro-
mowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
o obniżonym poziomie intelektualnym i osób z zaburzeniami psychicznymi, za-
gwarantowanie mieszkańcom dostępu do orzecznictwa powiatowego, wspieranie 
działalności warsztatów terapii zajęciowej, realizacja projektów mających na celu 
podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych 
oraz ich integracja ze środowiskiem.

Cel strategiczny nr 2 - zwiększenie aktywności zawodowej osób niepeł-
nosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

                                       Kierunki działań:
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z poradnictwa 

zawodowego, szkolenia i pośrednictwa pracy, promowanie zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych na otwartym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów 
osób niepełnosprawnych z potencjalnymi pracodawcami, wspieranie i zachęcanie 
pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym z 
zaburzeniami psychicznymi,

5) udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej albo rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej, kierowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w formie prac inter-
wencyjnych lub do odbycia stażu u pracodawcy, udział powiatu w programach na 
rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznej osób niepełnosprawnych, zachęcanie 
do organizacji i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie organizacji 
pozarządowych w zakresie aktywizowania osób niepełnosprawnych.

Cel strategiczny nr 3 - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych.

                                        
                                                Kierunki działań
Zaspokajanie potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

w przedszkolach, klasach i oddziałach integracyjnych, tworzenie optymal-
nych warunków do rozwoju szkolnictwa specjalnego, obejmowanie aktyw-
ną opieką psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną 
dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, dzielanie 
rodzicom dzieci niepełnosprawnych pomocy psychologiczno - pedagogicz-
nej w różnych formach (m.in. porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia), 
korzystanie z projektów i programów na rzecz dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej, pozwalających na poszerzenie oferty programowej i poprawę 
bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych, pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się, technicznych i transportowych w placówkach oświatowych, pomoc w 
podnoszeniu poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych (ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na szkolnictwo wyższe) poprzez udział powiatu w 
programach na rzecz edukacji.

Cel strategiczny nr 4 - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, 
zdrowotnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

                                     
                                  Kierunki działań:
Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępu do wczesnej diagno-

styki, leczenia, opieki i rehabilitacji medycznej oraz edukacji zdrowotnej, 
zapewnienie wsparcia dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepeł-
nosprawnością i ich rodzinom stosownie do potrzeb i barier wynikających z 
niepełnosprawności, zwiększenie skuteczności prowadzonej rehabilitacji i 
terapii poprzez kompleksową realizację indywidualnych zaleceń do oddzia-
ływań zdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych, zapewnienie dostępu 
do sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy wspierających rozwój dzieci i osób 
niepełnosprawnych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,  rozwój 
usług opiekuńczych, specjalistycznych i teleopieki w miejscu zamieszkania 
osób niepełnosprawnych, wspomaganie i wspieranie działań w zakresie roz-
woju infrastruktury i usług pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych w 
formie wsparcia całodobowego i dziennego, wspieranie działań na rzecz osób 
chorych psychicznie w różnorodnych formach pomocy, a zwłaszcza w formie 
wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych, utrzymanie na wysokim 
poziomie usług świadczonych przez dzienne i całodobowe jednostki pomocy 
instytucjonalnej z terenu powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Samorząd powiatu przyjął programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021. Jego celem jest wspomaganie 
osób niepełnosprawnych, umożliwienie im jak najszerszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz przestrzeganie praw 
osób niepełnosprawnych.                                      
                                                                                                                                                                                                 Fot. JK


