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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              08.06.16 r.  Nr 192 ROK 12 

W dniach od 10 do 12 czerwca na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” w 
Kwidzynie odbędzie się XIII Ogólnopolski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Spe-
cjalnych. Weźmie w nich udział 100 niepełnosprawnych zawodników. W tych samych 
dniach w Sztumie odbędą  się X Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych. 
Powiat kwidzyński i województwo pomorskie w biegach przełajowych reprezentować 
będą Patryk Lipiński i Konrad Kaniuk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Barcicach, Anna Łopacińska z  Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz Patryk 
Rogowski z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Ceremonia otwarcia obu imprez 
odbędzie się 10 czerwca (piątek) o 19.30 na plaży w Sztumie.

Fot. archiwum
str. IV

Przypominamy!
16 czerwca, w godz. 9.30-12.00, 

pracownicy Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Malborku, będą dyżurowali w 
siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzy-
nie (pokój nr 6). 
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„Obserwator” to pismo, którego celem jest mię-
dzy innymi promowanie dzia³añ s³uż¹cych innym. 
Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku czasu 
nie wszyscy jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. 
Zachêcamy zatem do wspó³redagowania „Obserwa-
tora”. Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y, a 
tak¿e uwagi na temat poruszanych na jego ³amach 
treœci. Zadzwoñ lub napisz: „Obserwator”, Górki 4. 
82-500 Kwidzyn, tel./faks  55 279 35 64. E-mail: 
wtzkwidzyn@wp.pl

Napisz lub zadzwoń

22 50 55 670 - Infolinia Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - wsparcie dla indywidualnych osób 
niepełnosprawnych. Infolinia czynna w godz. 9.00 - 15.30.

Infolinia PFRON

Monika Kończyk przypomina, że  
w okresie ferii letnich w szkołach nie 
odbywają się zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze, nie oznacza to jednak 
przerwy w funkcjonowaniu szkoły.

- Dyrektor szkoły w razie swojej 
nieobecności jest zobowiązany do 
zapewnienia osoby do odbioru prze-
syłek zawierających zaadaptowane 
podręczniki i książki pomocnicze, 
podpisania protokołów zdawczo-
odbiorczych oraz, w przypadku ad-
aptacji podręczników do klas II-III 
szkoły podstawowej, potwierdzenia 
odbioru w aplikacji do obsługi pro-
cesu dystrybucji. Uprzejmie proszę 
o podjęcie skutecznych działań, tak 
by uczniowie niepełnosprawni mogli 
otrzymać podręczniki przed rozpo-
częciem roku szkolnego - stwierdziła 
w liście Monika Kończyk.

Poinformowała także, że w celu 
ułatwienia dostępu uczniom niepeł-
nosprawnym do zaadaptowanych 
podręczników szkolnych, Minister-
stwo Edukacji Narodowej zleciło 
Ośrodkowi Rozwoju Edukacji przy-
gotowanie nowej aplikacji dostępnej 
on-line, umożliwiającej pobieranie 
wykonanych na zlecenie MEN ad-
aptacji. W nowej aplikacji, oprócz 
adaptacji dla uczniów niewido-
mych i słabowidzących, znajdują 
się również adaptacje wykonane w 
interaktywnej wersji multimedialnej 
zawierające nagrania w polskim 
języku migowym (PJM), mające na 
celu wspomaganie procesu kształce-
nia uczniów niesłyszących.

Wersje elektroniczne adaptowa-
nych podręczników szkolnych udo-
stępniane są nieodpłatnie. Aplikacja 

Dostarczą w czasie wakacji

Podręczniki dla                  
niepełnosprawnych uczniów

Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty, w liście skiero-
wanym do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w woje-
wództwie pomorskim, poinformowała o planach związanych 
z dostarczeniem podręczników szkolnych dla niepełnospraw-
nych uczniów. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez 
dyrektorów szkół w okresie wakacyjnym zostaną dostarczone 
podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów niepełno-
sprawnych uczęszczającym dla klas II i III szkoły podstawowej, 
podręczniki szkolne i książki pomocnicze wykonane w druku 
powiększonym i w systemie Braille’a dla klasy VI szkoły podsta-
wowej, klasy III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

umożliwia ich pobieranie i druko-
wanie w całości lub części, zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami edu-
kacyjnymi uczniów.

Aby pobrać wersje elektroniczne 
zaadaptowanych podręczników 
szkolnych, należy zarejestrować się 
w systemie informatycznym: www.
adaptacje.ore.edu.pl; przesłać wy-
pełnione oświadczenie i formularz 
zgłoszeniowy w wersji papierowej 
podpisanej przez dyrektora placówki 
(z pieczątką imienną i nagłówkową) 
do Ośrodka Rozwoju Edukacji w 
Warszawie, ul. Polna 46 a, 00-644 
Warszawa z dopiskiem „Zespół ds. 
adaptacji podręczników”. Ponad-
to aplikacja rozszerzona została 
o kiermasz podręczników, który 
umożliwia wymianę pomiędzy szko-
łami podręczników dostosowanych 
do potrzeb edukacyjnych i możli-
wości psychofizycznych uczniów 
niepełnosprawnych. Dodano także 
funkcję elektronicznego składania 
zapotrzebowań na drukowane wersje 
adaptacji.

Aplikacja o nazwie „Podręczniki 
dla uczniów z niepełnosprawnościa-
mi” dostępna jest pod adresem www.
adaptacje.ore.edu.pl.

Monika Kończyk zachęciła do 
kiermaszu podręczników szkolnych 
dostosowanych do potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych, które nie będą 
używane w szkole w roku szkolnym 
2016/2017. Umożliwi to skorzystanie 
z nich przez uczniów niepełnospraw-
nych uczęszczających do innych 
szkół na terenie kraju. 

                                             (op)

Pracownicy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
będą dyżurowali 16 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzynie (pokój nr 6). W godz. 9.30 
- 12.00 będzie można uzyskać informacje na tematy związane z 
działalnością zespołu. W trakcie dyżuru w starostwie będą wyda-
wane druki wniosków, przyjmowane wnioski o wydanie orzeczenia 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowane 
wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmowa-
ne wnioski o wydanie karty parkingowej, wydawane legitymacje 
osoby niepełnosprawnej. Wydawane będą też karty parkingowe. 
Należy jednak pamiętać, że komisje orzekające  nadal będą zbie-
rały się w siedzibie zespołu w Malborku.

               
                   Harmonogram kolejnych dyżurów: 
                                     21 lipca, 
                                     18 sierpnia, 
                                     15 września, 
                                     20 października, 
                                     17 listopada 
                                     15 grudnia

Dyżury zespołu ds. orzekania w Sarostwie Powiatowym

- Zarówno w Czersku, jak i w 
Sopocie pierwsze miejsce w grupie  
C zajęła reprezentacja naszego 
warsztatu w składzie Marian Kobus, 
Daniel Kuriata i Patryk Rogowski. 
Wszyscy spisali się znakomicie. 
Przed nami kolejne turnieje i mam 
nadzieję, że nasi tenisiści nadal będą 
się dobrze spisywali - uważa Marian 
Behnke, trener niepełnosprawnych 

Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Sukcesy tenisistów z WTZ
Czołowe miejsca zajęli niepełnosprawni tenisiści z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie w dwóch ostatnich turniejach 
Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. 
Turnieje odbyły się w Czersku oraz Sopocie. Reprezentacja WTZ 
w składzie Kludia Klonowska, Artur Jurczak i opiekujący się 
tenisistami Marian Behnke w grupie A zajęli drugie miejsce w 
Czersku oraz w Sopocie.

tenisistów z Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie.

Tenisiści, w zależności od pozio-
mu sprawności, startują w czterech 
grupach: A, B,C i D. W lidze star-
tuje ok. 130 niepełnosprawnych z 
całego Pomorza. Organizatorem 
ligi jest Stowarzyszenie Na Drodze 
Ekspresji.

                                             (jk)

Klaudia Klonowska z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie  to jedna z najlepszych niepełnosprawnych tenisistek startujących 
w Pomorskiej Lidze Tenisa Stolowego Osób Niepełnosprawnych 

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego w Kwidzynie zaprasza do odwiedzania 
Punktu Porad Obywatelskich. Porady udzielane są 
bezpłatnie w poniedziałki i czwartki, w godz. 11.00-13.00, 
w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Kultury, przy ul. 11 
Listopada 13 (sala nr 4). Przychodząc po poradę, senior 
uzyska wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów, 
z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne Poradnictwo Obywatelskie
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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: socjalni@dpskwidzyn.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 w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

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 
2016 roku wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2992 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3044 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.

                 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: dpsryjewo@poczta.fm

              Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                 82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279-37-21; fax (55) 279-38-67 
                  www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dps.kwidzyn@.pl
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W dniach od 10 do 12 czerwca na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych Miłosna w Kwidzynie odbędzie się XIII Ogólnopolski 
Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych. Weźmie w nich udział 100 niepełnosprawnych zawodników. W tych samych 
dniach w Sztumie rozegrane zostaną X Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych. Powiat kwidzyński i województwo 
pomorskie w biegach przełajowych reprezentować będą Patryk Lipiński i Konrad Kaniuk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Barcicach, Anna Łopacińska z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz Patryk Rogowski z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie. Ceremonia otwarcia obu imprez odbędzie się 10 czerwca (piątek) o godz. 19.30 na plaży w Sztumie. Organi-
zatorem zawodów jest Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska - Oddział Regionalny Pomorskie.

Pobiegną w Kwidzynie, powiosłują w Sztumie 
Ogólnopolski Mityng w Biegach Przełajowych i Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych

- 100 zawodników, którzy wezmą 
udział w biegach przełajowych, 
wspierać będzie 30 trenerów oraz 
40 wolontariuszy. Biegi rozegrane 
zostaną na dystansach 800, 1600 i 
2400 m, w trzech kategoriach wie-
kowych. Łącznie odbędzie się ok. 
100 biegów. Jeśli chodzi o zawody 
w Sztumie to weźmie w nich udział 
35 niepełnosprawnych kajakarzy z 
całego kraju. Wspierać ich będzie 10 
trenerów oraz 20 wolontariuszy. To 
kolejne zawody, w których chcemy 
pokazać, że osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną mogą uprawiać 
z powodzeniem różne dyscypliny. Za-
chęcam wszystkich mieszkańców do 
kibicowania zawodnikom - mówi Ewa 
Detko-Traczyk, dyrektor oddziału 
regionalnego Olimpiad Specjalnych 
w województwie pomorskim.

Oddział Regionalny Olimpiady 
Specjalne  Polska - Pomorskie z 
siedzibą w Kwidzynie to organizacja 
działającą na rzecz osób  z niepełno-
sprawnością intelektualną. Swoją 
działalnością obejmuje województwo 
pomorskie. Jako jedyna organizacja 
pozarządowa organizuje zawody na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i 
ogólnopolskim zgodnie z Ceremonia-
łem Olimpijskim (za zgodą  Między-
narodowego Komitetu Olimpijskiego), 
które są podsumowaniem całorocz-
nych zajęć rehabilitacyjno-treningo-
wych. Corocznie oddział organizuje 
ponad 20 imprez sportowych. Uczest-
niczy w nich  ponad 1200 zawodników 

z niepełnosprawnością intelektualną. 
Dla większości zawodników to jedyna 
forma zorganizowanego spędzenia  
czasu wolnego. Na co dzień oddział 
współpracuje z wieloma instytucjami, 
organizacjami pozarządowymi, pla-
cówkami oświatowymi  działającymi 
na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną,  przy których powstały 
i działają kluby sportowe Olimpiad 
Specjalnych.  

Współorganizatorzy zawodów 
i organizacje wspierające: 
Olimpiady Specjalne Pol-
ska, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego, Urząd 
Miejski w Kwidzynie, Staro-
stwo Powiatowe w Kwidzy-
nie, Starostwo Powiatowe 
w Sztumie, Urząd Miasta i 
Gminy w Sztumie, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. Krystyny 
Jankowskiej w Uśnicach 
oraz Sztumskie Centrum 
Kultury

                                                10 czerwca ( piątek)
15.00 - 17.00 - biegi przełajowe - preeliminacje na dystansie 800 m
14.00 - 17.00 - kajakarstwo - sprawdzian pływacki, trening kajakowy, preeliminacje
18.15 - 18.30 - biegi przełajowe 
19.30 - 21.00 - ceremonia otwarcia - plaża w Sztumie
                                                11 czerwca (sobota)
9.00 - 12.00 - kajakarstwo - preeliminacje
13.00 - 17.00 - kajakarstwo zawody w grupach, ceremonie dekoracji
9.00 - 13.00 - biegi przełajowe - preeliminacje na dystansach 1600 i 2400 m
13.30 - 17.30 - rywalizacja w grupach finałowych na 800 m
                                                12 czerwca (niedziela)
9.00 - 12.00 - biegi przełajowe  - rywalizacja w grupach finałowych na 1600 
i 2400 m, dekoracja zawodników
12.15 -12.45 - ceremonia zamknięcia - Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe Miłosna w Kwidzynie
Biegi przełajowe odbywać się będą na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych 
Miłosna, natomiast zawody kajakowe na Jeziorze Zajezierskim w Sztumie.

Zorganizowana działalność w 
ramach Stowarzyszenia Olimpiady 
Specjalne Polska rozpoczęła się na 
początku 90 lat w województwie 
pomorskim. Od 1999 roku oddział 
regionalny funkcjonuje w nowym 
kształcie administracyjnym. W od-
dziale działa 31 sekcji, w których na 
co dzień trenuje 574 zawodników. 
Uprawiane dyscypliny sportowe  
to pływanie, lekkoatletyka, koszy-

kówka, badminton, bocce, bowling, 
kolarstwo, jazda konna, piłka nożna, 
trójbój siłowy, jazda na wrotkach, że-
glarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, 
tenis ziemny, gimnastyka, hokej ha-
lowy, narciarstwo biegowe oraz bieg 
na rakietach śnieżnych. Oddział jest 
prekursorem kajakarstwa jako dyscy-
pliny dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

                                              (jk)

Program zawodów w Kwidzynie i Sztumie

XIII Ogólnopolski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych odbędzie się w Kwidzynie. Biegi odbywać się będą od 10 do 12 czerwca na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych Miłosna.
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- W konkursie uczestniczyło ok. 
200 osób. Nadesłano aż 1000 wier-
szy. Bardzo się cieszę, że moje dwa 
wiersze: „Bal” i „Bosonoga contessa” 
otrzymały wyróżnienie. Wiersze 
laureatów i wyróżnionych osób 
zostaną wydane w tomiku poezji 
- mówi Anna Bołt.

Dodaje, że niepełnosprawność 
nie musi oznaczać smutku i ograni-
czeń. To także radość z aktywnego 
życia, mimo barier i ograniczeń.

Anna Bołt, mimo swojej niepeł-
nosprawności, jest osobą bardzo 
aktywną. Jest absolwentką polo-
nistyki Uniwersytetu Gdańskiego. 
Debiutowała w 1977 roku w „No-
wym Wyrazie”. Jej wiersze ukazy-
wały się „Zeszytach Literackich”, 
„Tytule”, „Tyglu” oraz „Schodach 
Kawowych”. Wydała arkusz poe-
tycki „Dziedzictwo” oraz tomiki 
poezji „Szczęść Boże”, „Szklana 
kula”, „Wiersze na kartki/Kartki 
na wiersze”. Jest laureatką wielu 
konkursów poetyckich. Publikowa-
ła wiersze w almanachach środowi-
skowych: „Rekonesan, „Litteraria”, 
„Badanie DNA”. W 2008 r. założyła 
Towarzystwo Literackie - Narocz 
Kwidzyn Gdańsk. W 2012 i 2014 r. 
wystąpiła na Festiwalu Fringe w 
Sopocie z monodramem „Przeciw 
depresji”.

 W tym roku Anna Bołt otrzyma-
ła nagrodę starosty kwidzyńskiego 

Anna Bołt wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

„Bal” i „Bosonoga contessa” docenione przez jury
Anna Bołt, mieszkanka Kwidzyna, otrzymała wyróżnienie  w ogólnopolskim konkursie poezji dla osób niepełnosprawnych „Słowa, 
dobrze, że jesteście”. Organizatorem konkursu jest spółdzielnia socjalna „Republika Marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej. 
Spółdzielnia Socjalna powstała w listopadzie 2010 roku, aby promować sztukę osób niepełnosprawnych. To piąta edycja konkursu.

w dziedzinie kultury. Działalność 
Anny Bołt została dostrzeżona 
podczas ubiegłorocznej edycji 
konkursu Lady D. im. Krystyny 

Anna Bołt, mieszkanka Kwidzyna, otrzymała wyróżnienie  w ogólnopolskim konkursie poezji dla osób niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Fot. Jacek Kluczkowski

Bochenek, którego celem jest 
wyróżnienie niepełnosprawnych 
kobiet, które aktywnie działają na 
rzecz innych, odnosząc sukcesy w 

pracy zawodowej i społecznej oraz 
działających na niwie artystycznej 
i w dziedzinie sportu. 

                                           (jk)

- W skład drużyny Olimpiad Spe-
cjalnych wejdą zawodnicy z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie 
oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. trenerem piłkarzy 
jest Mateusz Hanis. Podobnie jak 
w ubiegłym roku skład drużyny 
złożony jest z proporcjonalnej liczby 
zawodników i partnerów, czyli za-
wodników w pełni sprawnych. Kon-
cepcja sportów zunifikowanych poja-
wiła się w połowie lat 80. w Stanach 
Zjednoczonych. Niepełnosprawni za-
wodnicy pierwsze mecze rozgrywali 
z koszykarzami NBA. Trenowanie w 
sportach zunifikowanych pozwala 
na  wspólną rywalizację sportowców 
niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz w pełni sprawnych. Sportowcy 
Programu Sportów Zunifikowa-
nych uprawiają różne dyscypliny, 
w tym koszykówkę, golf, a nawet 
łyżwiarstwo figurowe. W przypad-
ku Kwidzyna wielką popularnością 
cieszy się piłka ręczna, dlatego 
zdecydowaliśmy się już drugi raz 

MMTS Kwidzyn i Olimpiady Specjalne

Integracyjny mecz na Dni Kwidzyna
Drużyny Olimpiad Specjalnych Polska i MMTS Kwidzyn po raz drugi zmierzą się w integracyjnym meczu piłki ręcznej. Mecz ro-
zegrany zostanie 18 czerwca (sobota) o godz. 18.00 na stadionie podczas Dni Kwidzyna. Ewa Detko-Traczyk, dyrektor Olimpiad 
Specjalnych w województwie pomorskim, twierdzi, że to kolejna okazja do przybliżenia sportu uprawnianego przez osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną w ramach Olimpiad Specjalnych. 

rozegrać mecz w tej dyscyplinie. 
Dni Kwidzyna to doskonała okazja 
do przybliżenia mieszkańcom idei 
Olimpiad Specjalnych - twierdzi 
Ewa Detko-Traczyk.

Sporty zunifikowane obejmują 
obecnie prawie wszystkie dyscypli-
ny rozgrywane w ramach Olimpiad 
Specjalnych. Przez cały rok uczest-
nicy tego programu uprawiają 
różne dyscypliny, dzięki czemu 
podnoszą swą sprawność fizycz-
ną i umiejętności, stawiają czoła 
rywalom oraz świetnie się bawią. 
Konkurencje sportów zunifikowa-
nych są ważną częścią Światowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych, tak 
samo jak zawodów na poziomie 
lokalnym, regionalnym i narodo-
wym. W czasie zawodów drużyn 
zunifikowanych dokonuje się po-
działu na grupy sprawnościowe, w 
zależności od poziomu możliwości 
drużyny. 

                                          (jk) Drużyny Olimpiad Specjalnych Polska i MMTS Kwidzyn po raz drugi zmierzą się w integracyjnym meczu piłki ręcznej. Mecz rozegrany 
zostanie 18 czerwca (sobota) o godz. 18.00 na stadionie podczas Dni Kwidzyna.                                                          Fot. archiwum
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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.

www.fundacjamisericordia.pl 08.06.16VI

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. 

                         Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha
                         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 pozarentowych, takich jak 
korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, 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. 
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. 

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 „SNOA” 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 udziela prezes Anna Jabłońska, 
e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
           Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”
                  Plac Plebiscytowy 2/16, 82-500 Kwidzyn
                                            www.snoa.pl 
                  www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn
                           stowarzyszeniesnoa@gmail.com

                                  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

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 uzależnie-
niem, 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 pod-
czas 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

Stowarzyszenie SNOA



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

www.fundacjamisericordia.pl 08.06.16VIII
                    

    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


