Z okazji dzisiejszej uroczystości chcę krótko przybliżyć Państwu
historię naszego Ośrodka.
Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci powstał w grudniu 1993r. z
inicjatywy grupy pasjonatów, którzy chcieli stworzyć miejsce terapii
dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin mieszkających na naszym
terenie. Rozpoczęliśmy działalność pod skrzydłami Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej. Do dyspozycji dostaliśmy ok 1/5 części obecnego
budynku. Załoga Ośrodka liczyła 5 osób, a wśród nich logopeda,
psycholog, pedagog, pielęgniarka i pracownik gospodarczy. Na czele
stanęła Pani Magdalena Grycman.
Już w pierwszych latach działalności zwróciliśmy uwagę na
dzieci niepełnosprawne niemówiące jako grupę, dla której nie było
wówczas oferty terapeutycznej. I tak w 1994 r. zaprosiliśmy do nas
Anne Warrick - Prezydenta Komitetu Krajów Rozwijających się
ISAAC - międzynarodowej organizacji zajmującej się rozwijaniem
usług terapeutycznych dla osób niemówiących. Anne poprowadziła
dwuetapowe szkolenie na temat Alternatywnych i Wspomagających
sposobów komunikacji.
Od tego czasu Ośrodek specjalizuje się w tej dziedzinie. Odbyliśmy
wiele szkoleń i uczyliśmy się w kilku ośrodkach na świecie –
wymienianiem ich nie będę Państwa zanudzać .
Dzieląc się z innymi specjalistami doświadczeniami i wiedzą w
dziedzinie AAC organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w wielu
konferencjach. Do szczególnie ważnych należą te, które odbyły się w
Kwidzynie:
 I Międzynarodowa Konferencja na temat „Pomoc dziecku
niepełnosprawnemu - wspomagające i alternatywne metody
porozumiewania”, która odbyła się w 1998r. w Kwidzynie;
 III Regionalna Konferencja Krajów Europy Centralnej i
Wschodniej pt: „Wspomagające sposoby porozumiewania się”.

w 2001r. (była to pierwsza w Polsce europejska konferencja
dotycząca tego tematu).
Naszym doświadczeniem i wiedzą dzieliliśmy się również ze
specjalistami i rodzicami dzieci niemówiących z krajów sąsiednich.
Prowadziliśmy szkolenia na Ukrainie, w Gruzji i Armenii.
W 2000r. mieliśmy możliwość współtworzenia programu studiów
podyplomowych pt.: „Alternatywne i wspomagające metody
porozumiewania się” organizowanych przez w Akademię Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie. Prowadziliśmy w Ośrodku zajęcia dla
studentów.
Do ważnych naszych dokonań
należy otrzymanie Certyfikatu
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 w 2003r, który był
pierwszym w Polsce certyfikatem dla placówki zajmującej się terapią
i rehabilitacją.

Działalność Ośrodka wielokrotnie spotkała się z uznaniem władz
lokalnych, ogólnokrajowych oraz na arenie międzynarodowej.
Między innymi W 1995r. Pani Magdalena Grycman wraz z
pracownikami otrzymała wyróżnienie od Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia.
W 1997r. Rada Miejska w Kwidzynie przyznała Ośrodkowi nagrodę
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia.
W 1998r. na międzynarodowej Konferencji w Dublinie, Ośrodek
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie został doceniony jako
jeden z wiodących w Polsce w pracy z dziećmi niemówiącymi.
2010 roku otrzymaliśmy tytuł finalisty XIV edycji Konkursu o
Pomorską Nagrodę Jakości oraz zdobyliśmy nagrodę Marszałka
Województwa Pomorskiego.

W swojej działalności trafialiśmy czasem na bariery formalne, które
skłoniły nas do powołania w 1997 roku Stowarzyszenia
Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania. Jego celem było
i jest uzupełnianie działań Ośrodka poprzez
rozwijanie i
propagowanie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych
sposobów porozumiewania się oraz prowadzenie innych działań, które
nie mogły być realizowane przez placówkę ZOZ.
W 2007r., jako uzupełnienie działań Ośrodka i Stowarzyszenia,
została
powołana
Niepubliczna
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna, której podstawowym zadaniem jest prowadzenie zajęć
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
W ten sposób POD JEDNYM DACHEM tego budynku udało się
stworzyć miejsce dla współdziałania trzech instytucji.
Ośrodek Terapii i Rehabilitacji, Stowarzyszenie RCRP oraz
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspólnie
realizują uzupełniające się działania zapewniając dzieciom
niepełnosprawnych i ich rodzinom kompleksowe zaspokajanie potrzeb
wynikających z niepełnosprawności.
Naszą historię cały czas wspierało życzliwe zaangażowanie władz
lokalnych, bez których nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe.

Co możemy powiedzieć o ośrodku dziś?
Pracuje tu 30 osób. Specjalistyczna kadra ośrodka stanowi 87%
załogi. Są wśród nich fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, pedagodzy
surdologopedzi, neurologopedzi, specjaliści SI, psycholodzy.
Z usług SPOTiR korzysta rocznie ok. 1000 dzieci
niepełnosprawnych z miasta i gminy powiatu kwidzyńskiego oraz ok.

200 dzieci spoza naszego rejonu. Kwidzyński ośrodek znany jest nie
tylko w Polsce.
Nadal jesteśmy w tym samym budynku, którego otwarcie po
generalnym remoncie dziś świętujemy. Powierzchnia to aż 976,7 m2.
Parter został odnowiony i przystosowany do szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mieści się tu aż
czternaście gabinetów, w których prowadzona jest terapia i
rehabilitacja dzieci. Osiem gabinetów przeznaczonych jest do
prowadzenia fizjoterapii tj. kinezyterapii, hydroterapii, laseroterapii
oraz integracji sensorycznej. W sześciu pozostałych odbywa się
terapia. Jest gabinet adaptacji funkcjonalnej przeznaczony do
specjalistycznych konsultacji dzieci z poważnymi problemami w
porozumiewaniu się, dwa gabinety logopedyczne, dwa gabinety
psychologiczne, gabinet pedagogiczny oraz terapii zajęciowej.
Znajdują się tu również dwa gabinety lekarskie oraz wypożyczalnia
sprzętu i pomocy terapeutycznych.
Piętro zostało podzielone na dwie części. Jedna część przeznaczona
została dla administracji Ośrodka, natomiast w drugiej urządzono
specjalistyczne gabinety do prowadzenia zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci.
Zagospodarowano otoczenie zapewniając duży parking dla klientów
Ośrodka, w tym wiele miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Możemy cieszyć się pięknym, nowoczesnym budynkiem i jego
funkcjonalnym otoczeniem.
Dziś możemy planować rozszerzenie świadczeń w zakresie
rehabilitacji dzieci, gdyż Miasto Kwidzyn stworzyło odpowiednie
warunki.

Proszę popatrzeć wspomnienia z remontu, który całe szczęście
już za nami .

