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Dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się kolejny rok mogły liczyć 
na wsparcie Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju 
Porozumiewania w Kwidzynie. Z pomocy, w ramach projektu „Wspo-
maganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komu-
nikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”, 
skorzystało kilkaset dzieci. Projekt realizowany jest od 2012 roku. 

Fot.  Stowarzyszenie RCRP str. IV i V

 Pierwszy dyżur w starostwie
19 stycznia (czwartek) w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzy-
nie (pokój nr 6) będą pełnili dyżur pracownicy 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności. To pierwszy w tym roku dyżur, 
który potrwa od godz. 9.30 do 12.00. str. III
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- Środki finansowe otrzymane 
na realizację zadań w tym module 
to ponad 120 tys. zł. Udzielono po-
mocy, w formie dofinansowania,  do 
zakupu i montażu oprzyrządowania 
do samochodu. Chodziło o zakup i 
zamontowanie dodatkowego pedału 
gazu i zakup fotelika samochodowe-
go dla dziecka niepełnosprawnego. 
Dofinansowano uzyskanie prawa 
jazdy kategorii B oraz zakup telefonu 
komórkowego, dostosowanego dla 
potrzeb osób z dysfunkcją narządu 
wzroku, urządzenia wielofunkcyj-
nego, łączącego w sobie funkcjonal-
ność drukarki, skanera i kopiarki 
oraz komputera i specjalistycznego 
oprogramowania powiększającego. 
Poza tym, w ramach utrzymania 
sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, dofinansowany został 
zakup akumulatorów. Wsparcie fi-
nansowe udzielono też na zakup pro-
tezy przedramienia. Sfinansowano 
koszty pobytu dziecka w żłobku bądź 
przedszkolu, w ramach utrzymania 
aktywności poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej - twierdzi 
Lidia Wiśniewska, koordynator 
programu w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

W ramach Modułu II, dotyczącego 
pomocy w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym wpłynęło 57 
wniosków.

- Na semestr letni wpłynęło 26 
wniosków, natomiast na semestr 
zimowy 31 wniosków. Wypłacono 
dofinansowanie wszystkim osobom, 
które złożyły wnioski o dofinansowa-

Realizacja potrwa do kwietnia

„Aktywny samorząd” do kwietnia
Do połowy kwietnia potrwa realizacja programu „Aktywny samorząd”. To program Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym kolejny już rok 
uczestniczy samorząd powiatu. Dofinansowanie można uzyskać między innymi na zakup 
i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii 
B lub zakupu sprzętu komputerowego. W ubiegłym roku do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie wpłynęło 27 wniosków, w tym na dofinansowanie prawa jazdy.

nie kosztów nauki w semestrze let-
nim roku akademickiego 2015/2016. 
Aktualnie trwa zawieranie umów 
dotyczących dofinansowania kosztów 
nauki w semestrze zimowym, roku 
akademickiego 2016/2017. Ogółem 
środki finansowe na realizację tego 
zadania to ponad 149 tys. zł - podsu-
mowuje Lidia Wiśniewska.

Dodaje, że od października 2016 
roku nastąpiła zmiana sposobu wy-
płacania kwoty dofinansowania na 
opłacenie kosztów czesnego.

- Przekazanie dofinansowania na-
stępuje w dwóch transzach: pierwsza, 
w wysokości 80 proc. przyznanego 
dofinansowania, wypłacana jest po 
zawarciu umowy, druga, w wysokości 
20 proc.,  po przekazaniu realizatoro-
wi programu informacji o zaliczeniu 
semestru czy też półrocza lub po 
złożeniu zaświadczenia ze szkoły lub 
uczelni, że wnioskodawca uczęszczał 
na zajęcia zgodnie z planem lub pro-
gramem nauki czy też studiów. W 
przypadku przewodu doktorskiego 
druga transza wypłacana jest po 
złożeniu zaświadczenia, że wniosko-
dawca realizuje przewód doktorski 
zgodnie z przyjętym harmonogramem 
- wyjaśnia Lidia Wiśniewska.   

Podkreśla też, że nastąpiła zmia-
na charakteru dodatku na pokrycie 
innych kosztów kształcenia na pro-
gresywny i motywacyjny. Wysokość 
wypłaconego dodatku będzie zależała 
od postępów w nauce. Ogółem na 
dofinansowanie różnych zadań, w ra-
mach programu „Aktywny samorząd” 
pozyskano ok. 270 tys. zł. 

                                             (jk)

 Numer infolinii: 22 50 55 670 
nadal jest czynny dla telefonów 
komórkowych  (osoba telefonująca 
poniesie koszt tylko  pierwszej minu-
ty połączenia - zgodnie z cennikiem 
operatora). 

W Państwowym Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
działają jeszcze dwie infolinie: 

0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) 
udzielająca informacji wyłącznie w 
sprawach związanych z dofinansowa-
niem do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją 
składek na ubezpieczenie społecz-
ne oraz zagadnieniami Systemu 
Obsługi Dofinansowań i Refundacji 
(SODiR). 

22 50 55 699 informująca wy-
łącznie w sprawach związanych z 
obowiązkowymi wpłatami na PFRON 
oraz z zagadnieniami systemu e-
PFRON, umożliwiającego praco-
dawcy przygotowanie i składanie 
dokumentów poprzez teletransmisję 
danych w formie dokumentów elek-
tronicznych.

PFRON numer 
infolinii
0 801 108 600 to numer in-
folinii Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla 
telefonów stacjonarnych. 
Numer funkcjonuje od po-
niedziałku do piątku, 
w godzinach: 9.00 - 15.30. 

W ubiegłym roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wpłynęło 27 wniosków, w tym na dofinansowanie prawa jazdy.                                                                                              Fot. archiwum

W Kwidzynie, Prabutach i Ryjewie, podobnie jak w roku 
biegłym, udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmuje  bezpłatną 
pomocą prawną, na etapie przedsądowym, między innymi młodzież do 26 roku życia, 
osoby fizyczne, którym w roku poprzedzającym, przyznano świadczenie z pomocy 
społecznej, osobom które ukończyły 65 lat, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej 
Rodziny, kombatantom, weteranom oraz osobom zagrożonym lub poszkodowanym 
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Pomoc prawna będzie 
polegała między innymi na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiąz-
kach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu 
prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w 
postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w 
zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa 
cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw 
rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b
poniedziałek - piątek - 12.00-16.00
Ryjewo - Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 70
poniedziałek, wtorek i środa - 16.00-20.00
czwartek - 17.00-21.00
piątek - 7.00-11.00
(istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania 
- tel. 55 277 42 28, w dni robocze, w godz. 8.00-15.00)
Prabuty - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Łąkowej 24
poniedziałek, środa i piątek - 11.30-15.30
wtorek i czwartek - 13.00-17.00
(istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania - tel. 
55 278 02 20, w dni robocze, w godz. 7.30-15.30) 

Harmonogram dyżurów

Bezpłatna pomoc prawna
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- W ramach programu sfinansowa-
no   zadania dotyczące rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, 
w zakresie refundacji kosztów wy-
posażenia  stanowiska  pracy osoby 
niepełnosprawnej oraz pozyskano 
dofinansowanie  do   wymiany i zaku-
pu dźwigu osobowego w istniejącym 
szybie windy w budynku Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kwidzynie. Winda 
pozwoli na samodzielną obsługę przez 
osoby niepełnosprawne, w tym również 
osoby niewidzące i niesłyszące oraz 
poruszające się na wózku inwalidzkim. 
Projekt zostanie zrealizowany w tym 
roku - zapowiada Lidia Wiśniewska, 
koordynator programu w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

Program wyrównywania różnic między regionami

Pieniądze na windę i aktywizajcę
Sfinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz 
uzyskanie środków do wymiany windy w budynku Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kwidzynie, to zadania na realizację których pozy-
skano w ubiegłym roku pieniądze, w ramach programu wyrówny-
wania różnic między regionami. Program jest realizowany od 2003 
roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Jego celem jest między innymi likwidacja barier architekto-
nicznych i transportowych,  a także aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych. O pieniądze ubiegać się mogą instytucje oraz 
samorządy. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, któ-
ry powierzył to zadanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych jeszcze 15 listopada ubiegłego 
roku przyjął kierunki, które zamierza 
realizować w 2017 roku w ramach  pro-
gramu wyrównywania różnic między 
regionami. Określono między innymi 
tzw. obszary na które będzie można 
uzyskać wsparcie finansowe. Dofinan-
sowanie będzie można uzyskać między 
innymi na likwidację barier w urzę-
dach, placówkach edukacyjnych lub 
środowiskowych domach samopomocy, 
likwidację barier komunikacyjnych 
czyli zakup pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych oraz na tworzenie 
warsztatów terapii zajęciowej.

                                                (jk) 

                                  Obszary programu:
Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych 
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
Obszar D - likwidacja barier transportowych;
Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego 
w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 
niepełnosprawnych;
Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych
środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Kierunki „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” w 2017 r.

Obszar B - do 150 tys. zł na likwidację barier w urzędach, 
placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy 
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 
i komunikowania;
Obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko 
pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym
 stanowisku;
Obszar D - na likwidację barier transportowych do:
80 tys. zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”,
 które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich, 
70 tys. zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych 
dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są 
samochodami 9-cio miejscowymi,  
250 tys. zł dla autobusów;
Obszar E - do 9 tys. zł na każdą osobę niepełnosprawną, która 
będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym 
projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
Obszar F - do 70 proc. kosztów realizacji projektu nie więcej niż 
14 tys. zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej 
w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.
Obszar G - zarząd PFRON zaproponował, aby nie ustalać 
wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat, 
w ramach tego obszaru, są szczegółowo regulowane postanowieniami
ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Możliwości ofinansowania w 2017 r.

19 stycznia (czwartek) w budynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. Kościuszki w Kwidzynie (pokój nr 6) będą pełnili dyżur pracow-
nicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. To 
pierwszy w tym roku dyżur, który potrwa od godz. 9.30 do 12.00.

W trakcie dyżuru w starostwie będą wydawane druki wniosków, przyj-
mowane wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności, przyjmowane wnioski o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, przyjmowane wnioski o wydanie karty parkingowej, 
wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej. Wydawane będą też karty 
parkingowe. Należy jednak pamiętać, że komisje orzekające  nadal będą 
zbierały się w siedzibie zespołu w Malborku. 

Harmonogram dyżurów w 2017 roku: 
19 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 
22 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 
19 października, 16 listopada, 21 grudnia. 

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w 2017 roku

Technologia dla niepełnosprawnych

Re-Walk to egzoszkielet, który 
umożliwia osobom z uszkodzeniami 
rdzenia kręgowego normalne poru-
szanie się. Są dostępne dwa modele 
- do codziennego poruszania się i do 
rehabilitacji. Egzoszkielet ten zyskał 

Niepełnosprawność stanowi dla wielu osób poważne utrudnienie w co-
dziennym funkcjonowaniu. Na szczęście, w dobie technologii, istnieje 
szereg rozwiązań dzięki którym niepełnosprawni są w stanie funkcjo-
nować lepiej. Przykłady kilku rozwiązań zostały opisane poniżej.

aprobatę Agencji Żywności i Leków. 
W Polsce rehabilitację z użyciem 
Re-Walk oferuje MODERN-REH w 
Mysłowicach.

Timocco to zestaw gier terapeu-

tycznych dla dzieci z upośledzeniami 
motorycznymi i poznawczymi (np. 
autyzm, ADHD, porażenie móz-
gowe). Do wyboru jest ponad 50 
różnych gier. Sterowanie odbywa 
się poprzez śledzenie ruchu za po-
mocą specjalnej kamery i dowolnych 
okrągłych przedmiotów w kolorze 
czerwonym, zielonym lub niebie-
skim. Timocco umożliwia popra-
wianie umiejętności motorycznych, 
poznawczych i komunikacyjnych 
przez zabawę, dzięki czemu proces 
rehabilitacji nie musi być nudny i 
nieprzyjemny. Zestaw na zasadzie 
abonamentu mogą zakupić terapeu-
ci, szkoły i gospodarstwa domowe, 
przy czym licencja dla gospodarstw 
domowych jest tańsza.

Bio-Retina jest specjalnym im-
plantem, który umożliwia częściowe 
przywrócenie wzroku utraconego 
w wyniku zwyrodnienia siatkówki. 
Implant umożliwia widzenie w ska-
li szarości w rozdzielczości 24×24 
punkty (pierwsza generacja) lub 
72×72 punkty (druga generacja). W 
przeciwieństwie do innych implan-
tów takich jak Argus II, można z nim 
swobodnie poruszać gałką oczną bez 
konieczności obracania całej głowy. 
Operacja wszczepienia go trwa około 
pół godziny. Niestety implant ten nie 
jest tani - cena 60 tysięcy dolarów dla 
większości jest dość zaporowa.

              Krzysztof Rutkowski

Re-Walk to egzoszkielet, który umożliwia osobom z uszkodze-
niami rdzenia kręgowego normalne poruszanie się. 
                                                              Fot: www.rewalk.com
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- Rekrutacja do projektu prowa-
dzona była wśród dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością zamieszkałych 
na terenie całego powiatu, objętych 
opieką Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla 
Dzieci w Kwidzynie oraz Niepublicz-
nej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej.  Wszystkie działania były 
realizowane przez 19 specjalistów 
- twierdzi Emilia Donajska, prezes 
Stowarzyszenia  Rehabilitacyjnego 
Centrum Rozwoju Porozumiewania 
w Kwidzynie

Pierwsze zadanie dotyczyło pro-
wadzenia dodatkowych, sobotnich 
zajęć oraz spotkań superwizyjnych 
dla 30 dzieci z ciężkimi zaburzenia-
mi w porozumiewaniu się z miast i 
gmin powiatu kwidzyńskiego. 

- Głównym celem tego zada-
nia było opracowanie i wdrażanie 
podczas spotkań superwizyjnych 
ujednoliconego, kompleksowego 
wielospecjalistycznego programu 
dotyczącego rozwoju kompetencji 
komunikacyjnych dziecka niepeł-
nosprawnego, z uwzględnieniem 
możliwości psychoruchowych. Każde 
dziecko objęte było opieką 3 lub 4 
osobowego teamu specjalistów, mię-
dzy innymi psychologa, logopedy, 
pedagoga, terapeuty zajęciowego, 
rehabilitanta lub informatyka. 
Łącznie odbyło się 60 spotkań, które 
obejmowały 180 godzin. Zajęcia dla 
30 dzieci z ciężkimi zaburzeniami 
prowadzone były w zależności od po-
trzeb przez 10 specjalistów . Łącznie 
przeprowadzono 540 godzin zajęć 
- podsumowuje Emilia Donajska.

Specjaliści przygotowali także 
wiele programów  i pomocy komu-
nikacyjnych dla dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami. Zajmowali się tak-
że dostosowaniem i konfiguracją 
sprzętu dla dzieci objętych pomocą. 
Specjaliści zajęli się także doborem 
specjalistycznego sprzętu rehabili-
tacyjnego, pomocą terapeutyczną 
i edukacyjną, ograniczaniem trud-
nych zachowań w zakresie pracy z 
dzieckiem w środowisku domowym 
oraz doradztwem w zakresie doboru 
placówki edukacyjnej oraz przy-
gotowaniem dziecka do podjęcia 
edukacji. Dziesięciu specjalistów 
wydawało rodzicom dzieci niepełno-
sprawnych między innymi  instruk-
taże i materiały wykonane podczas 
realizacji projektu.

- Materiały były przygotowywane 
podczas realizacji projektów w po-
przednich latach. To między innymi: 
pielęgnacja dziecka - pozycje do 
karmienia i odbicia przy karmie-
niu piersią i butelką, pielęgnacja 
dziecka z zaburzeniami ruchowymi 
- noszenie dziecka - cztery sposoby, 

Kolejny rok likwidacji barier komunikacyjnych

Dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się kolejny rok mogły liczyć na wsparcie Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum 
Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie. Z pomocy, w ramach projektu „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja 
barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu 
powiatu kwidzyńskiego”, skorzystało kilkaset dzieci. Projekt realizowany jest od 2012 roku. Adresowany jest do niepełnosprawnych 
dzieci od urodzenia do 18 roku życia, dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, które posiadają skierowanie na rehabilitację leczni-
czą oraz niepełnosprawnej młodzieży do 25 roku życia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

podnoszenie i układanie dziecka 
- trzy sposoby, masaż czy materiały 
dotyczące ćwiczeń z dzieckiem i 
uczenia dziecka koncentracji uwagi. 
W sumie zrealizowaliśmy 270 usług 
z tego zakresu. Oprócz tego w czasie 
trwania projektu funkcjonowała 

wypożyczalnia pomocy wspierają-
cych prawidłowy rozwój dziecka. 
Ogółem wypożyczono 450 różnego 
rodzaju pomocy oraz sprzętu, które 
wspierają rozwój dzieci - podkreśla 
Emilia Donajska.

Dodaje, że wśród 100 losowo 
wybranych uczestników projektu 
zostały przeprowadzone badania 
ankietowe, które oceniają jakość 

i przydatność usług świadczonych 
w ramach realizowanego projektu. 

-Wyniki badań ankietowych 
zostały opublikowane na stronie 
internetowej naszego stowarzysze-
nia oraz na facebooku. 100 proc. 
badanych stwierdziło, że należy 

kontynuować realizację projektu. 
Można więc jednoznacznie stwier-
dzić, że przy jego realizacji zostały 
uwzględnione potrzeby dziecka 
niepełnosprawnego i zagrożonego 
niepełnosprawnością oraz jego ro-
dziny. Uzyskana ocena potwierdziła 
skuteczność naszych działań oraz 
realizację założonych celów - pod-
kreśla Emilia Donajska.

- W zrealizowanym projekcie 
uwzględniono przede wszystkim po-
trzeby dziecka niepełnosprawnego i 
zagrożonego niepełnosprawnością, 
ale także potrzeby jego rodziny. Za-
pewniono dodatkowe działania, któ-
re nie są objęte standardem resortu 
zdrowia i edukacji, a które mają 
znaczący wpływ na jakość życia i 
poprawę funkcjonowania dziecka w 
jego środowisku. Wypracowano sy-
stem zaspakajania specjalnych, uni-
katowych potrzeb dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością  i ich rodziców 
z terenu powiatu kwidzyńskiego po-
przez wspomaganie złożonego proce-
su terapii, rehabilitacji i edukacji. 
Zapewniono dostęp do specjalistycz-
nej wiedzy, dobrych praktycznych 
rozwiązań wykorzystywanych w 
domu dziecka niepełnosprawnego i 
zagrożonego niepełnosprawnością, 
programów terapeutycznych oraz 
pomocniczego sprzętu, w tym ko-
munikacyjnego, terapeutycznego i 
rehabilitacyjnego a także doradztwo 
w doborze sprzętu potrzebnego oso-
bie niepełnosprawnej. Przyczyniono 
się do zmiany postaw społecznych 
wobec niepełnosprawności w lokal-
nym środowisku. Projekt przyczynił 
się też do podniesienia jakości życia 
dzieci niepełnosprawnych i zagrożo-
nych niepełnosprawnością, pogłębił 
integracje społeczne i miał wpływ 
na zmniejszenie społecznych bariery 
dostępu. Każdy beneficjent projek-
tu niezależnie od płci, wyznania 
i pochodzenia otrzymał wsparcie. 
Projekt stworzył nowe możliwości 

„Mowa i zdolność porozumiewania się świadczą o człowieczeństwie”

Dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się kolejny rok mogły liczyć na wsparcie Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.                         Zdjęcia: SRCRP

Z pomocy, w ramach projektu „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” skorzystało 
kilkaset dzieci.
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aktywnego uczestnictwa w życiu i 
cały czas oddziałuje na znaczące śro-
dowiska niepełnosprawnego dziecka, 
czyli rodzinę, nauczycieli i terapeu-
tów - uważa Emilia Donajska

Podkreśla, że poprzez realizację 
projektu udało się odpowiedzieć 
na pytanie, które przez lata było 
motorem działań stowarzyszenia: w 
jaki sposób najlepiej pomóc osobom, 
które zmagają się z problemem nie-
pełnosprawności i sprawić, by każdy 
mógł rozwijać swój indywidualny 
potencjał ? 

- Naszą misją jest niesienie po-
mocy dzieciom i młodzieży niepeł-
nosprawnej oraz rozwijanie i popu-
laryzacja metod komunikacji wspo-
magającej i alternatywnej w Polsce. 
Z powodzeniem można stwierdzić, 
że zdołaliśmy uzupełnić działania, 
które nie są objęte standardem 
resortu zdrowia. Dla osób niepełno-
sprawnych brakuje zarówno oferty 
terapeutycznej, rehabilitacyjnej jak 
i edukacyjnej opartej o wspomaga-
jące sposoby porozumiewania się. 
Niepełnosprawność przecież nie jest 
wyłącznie zjawiskiem medycznym 
czy medyczno-opiekuńczym lecz obej-
muje wszystkie sfery rozwoju i funk-
cjonowania człowieka angażując też 
najbliższą rodzinę, a porozumiewa-
nie jest najważniejszym elementem 
naszego życia. Dziś możemy szczycić 
się rozwiązaniami, których oczekują 
rodzice dzieci niepełnosprawnych 
- mówi Emilia Donajska.

Realizację projektu zakończono 
spotkaniem, w którym uczestniczyli 
rodzice, opiekunowie dzieci oraz spe-
cjaliści. Podczas spotkania wszystkie 
dzieci z ciężkimi zaburzeniami w 
porozumiewaniu, które uczestniczyły 
w dodatkowych zajęciach, realizo-
wanych w ramach projektu, otrzy-
mały upominki ufundowane przez 
Stowarzyszenie RCRP, sponsorów 
oraz z pieniędzy zaplanowanych w 
projekcie. 

- Ponadto każdy rodzic otrzymał 
publikację dr Magdaleny Grycman: 
„Program wspomagania kompetencji 
komunikacyjnej dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami porozumiewania się 
- emocje, jedzenie, ciągi czynności, 
gry i zabawy”, wydaną przez nasze 
stowarzyszenie. Nasza organizacja od 

początku wspiera działania terapeu-
tyczne i rehabilitacyjne. Umożliwia 

wprowadzanie wspomagających i 
alternatywnych sposobów porozu-
miewania, skutecznie pomagając 
swym podopiecznym w pokonywaniu 
barier komunikacyjnych - twierdzi 
Emilia Donajska.

Dodaje, że każdy indywidualny 
program terapeutyczny musi ba-
zować na komunikacji, bo właśnie 
mowa i zdolność porozumiewania się 
świadczą o człowieczeństwie. 

- Ważne jest by budowanie syste-
mu komunikacyjnego oparte było 
na aktywnym modelu uczestnictwa 
składającym się z diagnozy, strategii 
terapeutycznych oraz superwizji. 

Opracowane programy terapeutycz-
no-rehabilitacyjne dostosowane są 

do indywidualnych potrzeb, zawie-
rają wiele instruktaży, wskazówek 
i materiałów do ćwiczeń z niepeł-
nosprawnym dzieckiem w domu. 
Rodzice mają możliwość korzystania 
z wypożyczalni  sprzętu oraz pomocy 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
by w warunkach domowych utrwalać 
z dzieckiem zdobyte umiejętności. 
Poprzez zakupy dokonane w projek-
cie stowarzyszenie wzbogaciło swoją 
bazę dydaktyczną, z której podczas 
prowadzonej terapii i rehabilitacji 
skorzysta wiele osób niepełnospraw-
nych lub zagrożonych niepełnospraw-
nością. Podczas kilku lat realizacji 

tego zadania pragnęliśmy nawiązać 
jak najszerszą współpracę z nauczy-
cielami, rodzicami, opiekunami.  W 
2016 roku, aby ta współpraca była 
jak najbardziej efektywna, zapra-
szaliśmy rodziców i opiekunów na 
każde spotkanie superwizyjne. Dzięki 
takim działaniom mogliśmy wpro-
wadzać indywidualny program dla 
każdego dziecka, który jest efektywny 
nie tylko podczas zajęć, ale również w 
środowisku domowym - podsumowuje 
Emilia Donajska.

Projekt „Wspomaganie umiejętno-
ści porozumiewania się - likwidacja 
barier w komunikowaniu się dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych lub 
zagrożonych niepełnosprawnością i 
ich rodziców z terenu powiatu kwi-
dzyńskiego” sfinansowano z dotacji 
udzielonej przez samorząd powiatu 
kwidzyńskiego. 

                                              (jk)

- Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz rozwijanie i popularyzacja metod komunikacji wspomagającej 
i alternatywnej w Polsce. Z powodzeniem można stwierdzić, że zdołaliśmy uzupełnić działania, które nie są objęte standardem resortu 
zdrowia - twierdzi Emilia Donajska, prezes Stowarzyszenia  Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.

Za  realizacją projektu stoją specjaliści. Każde dziecko objęte było opieką 3 lub 4 osobowego teamu, w którm znajdowali się między 
innymi psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta zajęciowy, rehabilitant lub informatyk. 

Samodzielny Publicz-
ny Ośrodek Terapii i Re-
habilitacji dla Dzieci

Powstał w 1993 roku. Za-
pewnia specjalistyczną opiekę 
i pomocy dzieciom niepełno-
sprawnym fizycznie i intelek-
tualnie, w tym także dzieciom 
z ciężkimi zaburzeniami zdol-
ności komunikowania się z 
otoczeniem. Ośrodek zapewnia 
rehabilitację ruchową, zabiegi 
z zakresu fizykoterapii, terapię 
psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną, AAC (dzieci z 
ciężkimi zaburzeniami poro-
zumiewania się), zajęciową, 
stymulację widzenia, terapię 
grupową, zajęcia grupowe sty-
mulujące rozwój małego dzie-
cka oraz konsultacje medyczne. 
Ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie. 
Tel./faks 55 279 30 22. 

otir@post.pl, www.aac.pl  
 
Niepubliczna Poradnia Psy-

chologiczno-Pedagogiczna 
Powstała 1 września 2006 

roku. Organem prowadzącym 
poradnię jest Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne Centrum Roz-
woju Porozumiewania się w 
Kwidzynie. Głównym zadaniem 
poradni jest organizowanie 
wczesnego wspomagania rozwo-
ju dziecka niepełnosprawnego 
i zagrożonego niepełnospraw-
nością. 

Ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie.                                                                                          
       Tel. kom. 797 298 588 

         aac@aac.pl
www.nppp.kwidzyn@wp.pl 

Stowarzyszenie Reha-
bilitacyjne Centrum Roz-
woju Porozumiewania. 

Powstało w końcu lat dzie-
więćdziesiątych. Misja stowa-
rzyszenia to popularyzacja wie-
dzy i doświadczeń dotyczących 
metod komunikacji wspomaga-
jącej i alternatywnej poprzez 
wydawanie publikacji i organi-
zację szkoleń. RCRP zapewnia 
zajęcia grupowe dla dzieci, 
wypożyczalnia specjalistycz-
nych peryferii komputerowych 
i urządzeń wspomagających 
porozumiewanie się (AAC), 
konsultacje diagnostyczne dla 
dzieci z ciężkimi zaburzeniami 
porozumiewania się, szkolenia 
dla terapeutów i rodziców, 
sprzedaż urządzeń i pomocy dla 
porozumiewania się. 

Ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie.                                                                                          
        Tel./faks 55 261 80 30 

             aac@aac.pl 
   www.aac.netidea.pl
Sklep internetowy: 
www.aac.netidea.pl 
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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 
Przysposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów nie-
pełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 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 (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie 
z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełno-
sprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                          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. 

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia 
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - in-
formacyjno dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełno-
sprawnych 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 psycho-
logiczno - pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                                            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

                                  ul. Grudziądzka 30
             Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
                      e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                              pcprkwidzyn@o2.pl  

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

Zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, ter-
apeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbiorów bibliotec-
znych, 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. Terapeu-
tom, nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. 
W zbiorach biblioteki znajdują się również czaspopisma specjalistyc-
zne oraz materiały alternatywne, w tym  książki-zabawki i układanki 
edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania materia³ów bibliotecznych 
czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Godziny otwarcia biblioteki
     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

organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się 
regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 
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, wykonany 
podczas zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach, 
prowadzonego przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.      
                                   
                                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                             www.fundacjamisericordia.pl

www.fundacjamisericordia.pl 11.01.17VI

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).

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

ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 

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 zmie-
rzających 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 opiekuńczo-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. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie 
              Filia dla Niepe³nosprawnych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum                                                                                             
                Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

         Górki 4 82-500 Kwidzyn tel./faks 55 279 35 64 
          tel. kom. 519 801 193, e-mail: ewa_detko@wp.pl

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kwi-
dzynie 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 rozwią-
zywaniu różnych problemów, z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne poradnictwo Obywatelskie
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W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowa-
dzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
oraz przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.

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 nowo-
tworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie 
od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpi-
sany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ 
pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 
                                       ul. Malborska 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 ko-
rzystanie 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 odpo-
wiedniego zatrudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Pracownicy 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w każdy 
trzeci czwartek miesiąca prowadzą dyżury dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ul. Kościuszki 29 B, pokój nr 6 w 
godzinach w godz. od 9.30-12.00. W trakcie dyżuru będą: udzielać informacji z zakresu 
ustawowych działań zespołu, wydawać odpowiednie druki wniosków, przyjmować 
wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 
przyjmować wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmować 
wnioski o wydanie karty parkingowej, wydawać legitymacje osoby niepełnospraw-
nej i karty parkingowe. Dyżury prowadzone w siedzibie starostwa nie wykluczają 
załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie zespołu w Malborku. Komisje 
orzekające będą w dalszym ciągu odbywać się w  siedzibie zespołu w Malborku.

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. 
                                          ul. Grudzi¹dzka 6
                                          tel. 55 646 16 26

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z cało-
ściowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. 
Stowarzyszenie prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc 
terapeutyczną, udziela wsparcia, jak również organizuje szkolenia i kon-
sultacje dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z 
osobami z autyzmem. 

           e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
                             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 w Kwidzynie

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 specjalistycznych 
peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających porozumiewanie 
się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami 
porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urzą-
dzeń i pomocy dla porozumiewania się. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30 
                                       e-mail:aac@aac.pl 
                                    www.aac.netidea.pl

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie 
i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komu-
nikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc terapeutyczną, 
rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza w zakresie rehabilitacji 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

www.fundacjamisericordia.pl 18.01.17VII

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 psy-
chologiczna 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.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646-44-04

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).

                                          ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311 

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                                    w Malborku

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 
w Kwidzynie

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum 
Rozwoju Porozumiewania

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, to 
placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawo-
dowa dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. 
To miejsce aktywnej rehabilitacji. Zajęcia prowadzone w WTZ mają 
w przyszłości ułatwić osobom niepełnosprawnym posiadającym 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności znalezienie 
zatrudnienia lub nauczyć samodzielności. Warsztat Terapii Zaję-
ciowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00. 

WTZ prowadzi Fundacja „Misericor-
dia”. Do WTZ przyjmowane są tylko 
osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć 
w procesie, który umożliwi samodzielne 
funkcjonowanie. Podczas zajęć niepełno-
sprawni mieszkańcy powiatu kwidzyń-
skiego zdobywają wiele umiejętności, 
które przydają się w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim w przyszłej pracy 
zawodowej. Aby zostać uczestnikiem 
warsztatu należy uzyskać, w orzeczeniu 
o stopniu niepełnosprawności, wydanym 
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności, zapis we 
wskazaniach: uczestnictwo w terapii 
zajęciowej. Bez tego zapisu nie można 
być uczestnikiem warsztatu. Działalność 
warsztatu finansowana jest w 90 proc. 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 
środki pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 

 
                 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ                    
    Górki 4, 82-500 Kwidzyn, tel./faks 55 279 35 64
               e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

terapii życia codziennego, stolarskiej, 
ceramicznej, plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-gospodarczej. 
Wobec wszystkich uczestników zajęć te-
rapeutycznych stosowane są dwie formy 
rehabilitacji medycznej: kinezyterapia 
(obejmuje miedzy innymi ćwiczenia 
gimnastyczne i różne formy czynnego 
wypoczynku i relaksu) i fizykoterapia 
(elektroterapia, termoterapia, światło-
lecznictwo i ultradźwięki, magnetotera-
pia, laseroterapia). Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach uczestniczy 47 
niepełnosprawnych osób. Warsztat 
powstał w październiku 1993 roku przy 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Od pierwszego stycznia 2004 roku 
prowadzi go kwidzyńska Fundacja 
„Misericordia”, w zabytkowym dworku 
w Górkach (gmina Kwidzyn).

- Inspiracją do zorganizowania 
balu była Fundacja „Serce” im. Janu-
sza Korczaka z Sopotu, prowadzona 
przez Urszulę Burtowicz-Kuleszę. 
Fundacja przekazała dla dzieci 
267 paczek, w których znalazły się 

Karnawałowy bal dla dzieci

Paczki od serca
Ponad 120 dzieci z rodzin zastępczych bawiło się podczas 
balu karnawałowego. Impreza została zorganizowana w 
siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego. Organizatorem balu było Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kwidzynie.

Ponad 120 dzieci z rodzin zastępczych bawiło się podczas balu karnawałowego.

między innymi różne kosmetyki. 
Ich wartość to ok. 16 tys. zł. Chcie-
liśmy paczki wręczyć dzieciom w 
jakiś szczególny sposób, dlatego 
postanowiliśmy zorganizować bal 
karnawałowy. Przygotowaliśmy 
wiele atrakcji. Cały Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej z naszego centrum przy-
gotował różnego rodzaju konkursy 
i zabawy.  Dla dzieci przygootwane 
zostały także warsztaty teatralne. 
Dla wszystkich przygotowany został 
poczęstunek. Rodziny zastępcze 

przygotowały ciasta oraz słodycze 
- mówi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie.

Oprócz dzieci w zabawie uczestni-
czyło ok. 50 rodziców zastępczych.

                                             (jk)

Zespół ds. Pieczy Zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przygotował różnego rodzaju konkursy i zabawy. 

Organizatorem balu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieci z rodzin zastępczych.                                           Fot. JK


