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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              14.09.16 r.  Nr 195 ROK 12 

Pikniki dla rodziców i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą 
w Górkach organizowane są już od dziesięciu lat. To okazja nie tylko do dobrej zabawy, 
ale pokazania efektów rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników oraz do wymiany 
doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami. Warsztat to miejsce aktywnej rehabilitacji. 
Zajęcia prowadzone w WTZ mają nauczyć samodzielności i ułatwić w przyszłości znalezie-
nie pracy. Na zdjęciu: Patrycja Pielecka i Radosław Stefanowicz, uczestnicy warsztatu, w 
przygotowanym dla gości pokazie tanecznym.

Fot.  Jacek Kluczkowski
str. IV

Już jutro 15 września, w godz. 
9.30-12.00, pracownicy Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Malborku, będą dyżurowali 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzy-
nie (pokój nr 6). 

Przypominamy!
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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 zadzwońPracownicy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą dyżu-
rowali  15 września 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 wydawane druki wniosków, przyjmowane 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 orze-
kające  nadal będą zbierały się w siedzibie zespołu w Malborku. Harmonogram 
kolejnych dyżurów: 20 października, 17 listopada i 15 grudnia.

Dyżury zespołu ds. orzekania w Starostwie Powiatowym

- Studenci, a także uczniowie 
szkół policealnych mogą składać 
dotyczące dofinansowania dofi-
nansowanie kosztów nauki w roku 
akademickim i szkolnym 2016/2017 
do 10 października bieżącego roku. 
Z końcem sierpnia minął natomiast 
termin składania wniosków w ra-
mach modułu pierwszego programu, 
dotyczącego likwidacji barier utrud-
niających aktywizację społeczną i 
zawodową  na wszystkie obszary i 
zadania. Wyjątkiem był  obszar C, 
dotyczący pomocy w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym - informuje Lidia Wiśniewska, 
koordynator programu w Powiato-
wym Centrum pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

Z dofinansowania dotyczącego 
nauki mogą skorzystać studenci i 
uczniowie, którzy posiadają znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności, którzy pobierają naukę 
w szkole wyższej, szkole policealnej, 
kolegium lub mają przewód doktor-

Dofinansowanie dla studentów

Na czesne i naukę
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmuje 
wnioski dotyczące dofinansowania nauki w nowym roku akade-
mickim. Pieniądze przyznawane są w ramach programu „Ak-
tywny samorząd”. To program Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. Samorząd powiatu już kolejny 
rok bierze udział w programie. 

ski otwarty poza studiami dokto-
ranckimi. Opłaty za naukę stanowią 
równowartość kosztów czesnego w 
ramach jednej, aktualnie realizowa-
nej formy kształcenia na poziomie 
wyższym (na jednym kierunku),  nie-
zależnie od daty poniesienia kosztów 
przez wnioskodawcę. W przypadku, 
gdy wnioskodawca pobiera naukę 
jednocześnie w ramach dwóch i 
więcej form kształcenia na poziomie 
wyższym (kierunków studiów), kwo-
ta dofinansowania opłaty za naukę 
(czesne na pierwszym kierunku 100 
proc.) może być zwiększona o rów-
nowartość połowy kosztów czesnego 
(50 proc.) na kolejnym lub kolejnych 
kierunkach nauki, z zastrzeżeniem 
zasad dotyczących wkładu własnego. 
Każdy student niepełnosprawny 
może uzyskać pomoc ze środków 
PFRON łącznie maksymalnie w 
ramach 20 semestrów różnych form 
kształcenia na poziomie wyższym.

                                             (jk)

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinanso-
wania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 
oraz druki wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ( tel. 55 646 18 00).

- Kandydatów mogły zgłaszać 
między innymi organizacje poza-
rządowe i samorządy. W skład  rady 
weszli Leokadia Badzińska z Pol-
skiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Prabutach, Wanda Wierucka z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Fundacji „Misericordia” w Kwidzy-
nie, Katarzyna Rutka z Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsia-
nego Oddział Wojewódzki - Koło w 
Kwidzynie, Wiesław Nowakowski 
z Rady Miejskiej w Kwidzynie 
oraz Marcin Ostrowski z Oddziału 
Regionalnego Olimpiad Specjal-
nych Polska Pomorskie - informuje 
Renata Majda, kierownik Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Nowa kadencja społecznej rady

Opiniują i inspirują
Na nową kadencję została powołana Powiatowa Społeczna 
Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To ciało opiniodaw-
czo-doradcze starosty kwidzyńskiego. Rada została powołana po 
raz pierwszy w 2003 roku.  

Kwidzynie.
Do zakresu prac rady należą 

między innymi inspirowanie przed-
sięwzięć zmierzających do integracji 
zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych oraz opiniowanie 
projektów uchwał oraz programów, 
przyjmowanych przez radę powiatu, 
pod kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych. Poza tym rada 
zajmuje się między innymi opinio-
waniem podziału pieniędzy, które na 
rehabilitację społeczną i zawodową 
każdego roku przeznacza Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Kadencja nowej 
rady mienie w 2020 roku.

                                             (jk) 

Według PFRON ma on zwiększyć dostęp do informacji dla osób nie-
pełnosprawnych. Dotychczasowy numer infolinii: 22 50 55 670 nadal 
będzie czynny dla telefonów komórkowych. Infolinia będzie czynna od 
poniedziałku. Jak wyjaśnia na swoich stronach fundusz uruchomienie 
nowego numeru pozwoli na podniesienie standardu obsługi telefonicznej, 
skrócenie czasu oczekiwania na połączenie, obniżenie kosztów połączeń 
dla klientów funduszu (osoba telefonująca poniesie koszt tylko  pierwszej 
minuty połączenia - zgodnie z cennikiem operatora).

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
działają jeszcze dwie infolinie:

0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) udzielająca informacji wyłącznie w 
sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz zagadnieniami Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SO-
DiR).

22 50 55 699 informująca wyłącznie w sprawach związanych z obowiąz-
kowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, 
umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów 
poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.

PFRON - nowy numer infolinii
0 801 108 600 to nowy numer infolinii Państwoego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla telefonów 
stacjonarnych. do piątku, w godzinach: 9.00 - 15.30. 

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Pol-
skiego 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 Cen-
trum 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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmuje wnioski dotyczące dofinansowania nauki w nowym roku akademickim. 
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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: 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 - 3044 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2992 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 
                 www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

              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: dom@dpskwidzyn.pl
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- Regularnie spotykamy się z ro-
dzicami informując o postępach w re-
habilitacji, sukcesach i problemach. 
Tego typu pikniki mają jednak 
luźny, nieformalny charakter, któ-
ry pozwala na swobodne rozmowy, 
wymianę doświadczeń pomiędzy ro-
dzicami i opiekunami, których łączą 
podobne troski. Poza tym poznajemy 
ich oczekiwania i obawy związane z 
rehabilitacją. Zawsze przygotowywa-
na jest część artystyczna, w której 
nasi uczestnicy mogą pochwalić się 
swoimi talentami i osiągnięciami. 
Wystąpienie przed rodzicami to duże 

Spotkanie dla rodziców i uczestników

Integracyjny piknik w WTZ
Pikniki dla rodziców i uczestników Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach organizowane są 
już od dziesięciu lat. To okazja nie tylko do dobrej zabawy, 
ale pokazania efektów rehabilitacji społecznej i zawodowej 
uczestników oraz do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzi-
cami i opiekunami. Warsztat to miejsce aktywnej rehabili-
tacji. Zajęcia prowadzone w WTZ mają nauczyć samodziel-
ności i ułatwić w przyszłości znalezienie pracy.

przeżycie. Pikniki to także okazja do 
integracji naszej małej społeczności, 
którą tworzą pracownicy, uczest-
nicy i rodzice - podkreśla Bogdan 
Muchowski, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, 
siedzibą w Górkach. 

Warsztat powstał w październiku 
1993 roku przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie. Od pierwszego 
stycznia 2004 roku prowadzi go kwi-
dzyńska Fundacja „Misericordia”, 
w zabytkowym dworku w Górkach 
(gmina Kwidzyn).

                                             (jk) 

Na scenie, w którą zamieniono altanę zabytkowego dworku w Górkach, wystąpili Łukasz Godzik i Tomasz Michalski.

Malwina Dubik wykonała jeden z przebojów Izabeli Trojanowskiej. Na scenie rapujący Łukasz Sobczuk.

Patrycja Pielecka i Radosław Stefanowicz wykonali taneczny przebój  z filmu Dirty Dancing.

Na pikniku nie mogło zabraknąć grillowanych kiełbasek.

Wolontariuszka Jolanta Czajkowska wraz z uczestniczkami WTZ częstowała słodkościami. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

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 w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, to placówka, 
w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dla niepełno-
sprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. To miejsce aktywnej reha-
bilitacji. Zajęcia prowadzone w WTZ mają w przyszłości ułatwić znalezienie 
zatrudnienia lub nauczyć samodzielności osoby niepełnosprawne posiadające 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Warsztat Terapii 
Zajęciowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

 
                 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).

                    

    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

Od pierwszego stycznia 2004 roku prowadzi go kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, w zabytkowym dworku w Górkach (gmina Kwidzyn).

Zajęcia prowadzone w WTZ mają w przyszłości ułatwić znalezienie zatrudnienia lub nauczyć samodzielności osoby niepełnosprawne 
posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
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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 14.09.16VI

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
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W Kwidzynie, Prabutach i Ryjewie działają punkty, 
w których świadczona jest nieodpłatna pomoc praw-
na.  Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmuje  bez-
płatną 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, wtorek, środa i piątek - 12.00-16.00
czwartek - 8.00-10.00 i 14.00-16.00
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


