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Świąteczne ozdoby, warsztaty artystyczne i wspólne śpiewanie kolęd, 
to tylko niektóre z puntów programu kiermaszu świątecznego, którego 
organizatorem jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach. Osoby szukające oryginalnych ozdób, które upiększą miesz-
kania podczas Świąt Bożego Narodzenia, miały w czym wybierać.

Fot.  Jacek Kluczkowski
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- Wszystkie ozdoby oraz inne przed-
mioty, które pojawiły się podczas kier-
maszu zostały wykonane podczas zajęć 
prowadzonych dla niepełnosprawnych 
uczestników naszego warsztatu. Kier-
masze organizujemy dwa razy do roku. 
To okazja nie tylko do sprzedaży na-
szych produktów, ale także do promocji 
naszego warsztatu. Pieniądze, które 
uzyskujemy ze sprzedaży w całości prze-
znaczane są na rehabilitację społeczną i 
zawodową naszych uczestników. Podczas 
kiermaszu nie jesteśmy jednak sami. W 
jego organizacji pomagają nam Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich Świetlice 
Środowiskowe w Kwidzynie, które już 
kolejny rok przygotowało własne stoisko 
oraz  Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy w Kwidzynie. W świąteczny nastrój 
wprowadziły wszystkich harcerki z 68 
Drużyny Harcerskiej „Wesołe Włóczęgi” 
im Marii Grzegorzewskiej działającej 
w ośrodku. Organizacja kiermaszu nie 
byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i 
gościnność Galerii Handlowej Kopernik 
- mówi Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie.

                                                   (jk)
           Fotoreportaż z kiermaszu 
           na str. VIII

Stoiska pełne ozdób i artystyczne warsztaty

Świąteczny kiermasz w Galerii Kopernik
Świąteczne ozdoby, warsztaty artystyczne i wspólne śpiewanie kolęd, to tylko niektóre z atrakcji kiermaszu świątecznego, którego 
organizatorem jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. Osoby, które szukały oryginalnych ozdób, które 
upiększą mieszkania podczas świąt Bożego Narodzenia, miały w czym wybierać.

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).

Świąteczne ozdoby, warsztaty artystyczne i wspólne śpiewanie kolęd, to tylko niektóre z atrakcji kiermaszu świątecznego, którego organizatorem jest warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w 
Górkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fot. JK 

Już czas przerwać codzien-
ne zajęcia i odrzucić zgiełk 
codzienności. Czas przy-

stanąć, choćby na chwilę, 
bo nastały dni najpiękniejsze. 

Pierwsza gwiazdka, wigilijnych 
zapachów czar, pełne igieł cho-
inkowe drzewko i stos prezen-
tów czekających na świątecz-

nych odkrywców. Niech to wszystko okraszą 
miłość oraz radosny gwar ludzi nam bliskich. 
Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą 
wszystkim siłę, dostatek i tak długo oczeki-
wany spokój. Niech ten stan nie minie 
z ostatnią świąteczną godziną, ale trwa tak 
przez nadchodzące wszystkie dni. Zdrowych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzą:

Zarząd i Rada Fundacji „Misericordia”, 
pracownicy i uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.
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Technologie dla osób 
niepełnosprawnych

Niepełnosprawność stanowi dla wielu osób poważne utrud-
nienie w codziennym funkcjonowaniu. Na szczęście, w dobie 
technologii, istnieje szereg rozwiązań dzięki którym niepeł-
nosprawni są w stanie funkcjonować lepiej. Korzystając ze 
specjalnej aplikacji na smartfony osoby z wadą słuchu są w 
stanie załatwić sprawę w urzędzie z pomocą tłumacza języka 
migowego, a osoby niewidome dzięki monitorom brajlowskim 
mogą normalnie korzystać z komputera. 

Fot. https://play.google.com

Mamy XXI wiek. Smartfony są 
nieodłączną częścią naszego życia. 
Można na nie pobrać wiele aplikacji, 
w tym takie, które są w stanie pomóc 
osobom niepełnosprawnym. Oto kilka 
takich aplikacji (wszystkie wymie-
nione aplikacje są przeznaczone dla 
urządzeń z systemem Android):

LetMeTalk - aplikacja typu 
AAC (Augmentative and Alter-
native Communication - Komu-
nikacja Wspomagająca i Alter-
natywna). 

Ułatwia porozumiewanie się oso-
bom z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu, a także dotkniętym zabu-
rzeniami mowy powodowanymi przez 
porażenie mózgowe, zespół Downa 
itp. Aplikacja umożliwia układanie 
zdań z fraz, a następnie wypowiedze-
nie ich przy użyciu syntezatora mowy 
- na przykład przy użyciu fraz „ja”, 
„chcę”, „pić” i „woda” można zakomu-
nikować chęć napicia się wody. Jeśli 
zestaw wbudowanych fraz i kategorii 
okaże się niewystarczający, możliwe 
jest dodawanie własnych.

           Tłumacz Migam 
Aplikacja przyda się osobom głu-

chym lub słabo słyszącym. Umożli-
wia nawiązanie połączenia wideo z 
certyfikowanym tłumaczem języka 
migowego. Tłumacz może pośred-
niczyć w rozmowie na przykład w 
banku albo w urzędzie, stanowiąc 
duże ułatwienie dla osób z wadą 
słuchu. Można nawiązać połączenie z 
tłumaczem współpracującym z jedną 

z setek placówek różnych firm albo z 
tłumaczem prywatnym.

        Google TalkBack 
Zadaniem tej aplikacji jest uła-

twienie osobom niewidomym i słabo-
widzącym korzystanie z urządzenia. 

Aplikacja korzysta z komunikatów 
dźwiękowych i wibracji, np. poda-
jąc komunikat głosowy o tym jaki 
element został właśnie dotknięty 
na ekranie. Google TalkBack jest 
fabrycznie zainstalowany na więk-
szości urządzeń z Androidem, ale 
w przypadku jego braku można go 
pobrać ze sklepu Google Play.

               Colorcall 
Aplikacja od operatora komórko-

wego Orange, która umożliwia przy-
pisanie poszczególnym osobom z listy 
kontaktów informacji o przychodzą-
cym połączeniu lub wiadomości teks-
towej przez miganie lampy błyskowej, 
wibracje i dowolny kolor ekranu. Jest 
to rozwiązanie przydatne zwłaszcza 
dla osób z wadą wzroku lub słuchu, 
ale pełnosprawni użytkownicy, któ-
rych interesuje oryginalny sposób 
powiadamiania o przychodzących 
połączeniach i wiadomościach teks-
towych, również mogą wykorzystać 
tę aplikację.

               Five App 
To komunikator, który umożliwia 

osobom z wadami słuchu porozumie-
wanie się za pomocą animowanych 
obrazków języka migowego i wyrazów 
twarzy. W przypadku braku odpo-

Fot. https://play.google.com

wiedniego zwrotu w języku migowym 
jest możliwe użycie tekstu. Możliwość 
podejrzenia znaczenia zwrotów umoż-
liwia korzystanie z aplikacji także 
osobom, które jeszcze nie znają języ-
ka migowego. Aplikacja współpracuje 
również z komunikatorem Facebook 
Messenger.

Elektryczne wózki inwalidzkie
Stanowią alternatywę dla wózków 

napędzanych siłą mięśni. Są one na-
pędzane silnikiem elektrycznym. W 
zależności od modelu mogą poruszać 
się z różną prędkością i pokonać 
dystans kilkunastu lub więcej kilo-
metrów na jednym ładowaniu. Są 
one przydatne zwłaszcza dla osób ze 
znaczną niepełnosprawnością, które 
nie są w stanie korzystać z normal-
nego wózka. Wózki elektryczne są 
droższe od tradycyjnych wózków - ich 
cena mieści się w przedziale od kilku 
do kilkunastu tysięcy złotych.

Monitory i notatniki brajlowskie
O ile komputery ułatwiają życie, 

o tyle korzystanie z nich przez osoby 
z wadami wzroku jest utrudnione 
lub wręcz niemożliwe. Dla takich 
osób powstały monitory i notatniki 
brajlowskie. Monitory brajlowskie 
(zwane też linijkami brajlowskimi) 
to zamienniki dla tradycyjnych 
monitorów, które dla osób niewido-
mych są bezużyteczne. Służą one do 
wyświetlania pisma Braille’a. 
Notatniki brajlowskie 
zaś umożli -
w i a j ą 
zapis 
i od-
c z y t 
n o -
tatek, a 
także posia-
dają funkcje 
takie jak zegar, 
kalkulator czy ka-
lendarz. Wadą tych 
urządzeń jest ich wysoka cena, 
która rozpoczyna się od kilku ty-
sięcy złotych. Do niektórych notat-
ników brajlowskich dołączany jest 
jednak smartfon, tablet lub laptop, 
co uzasadnia ich cenę. Zdjęcie 
powyżej przedstawia urządzenie 
Esytime 32, które jest połączeniem 
notatnika i monitora brajlowskiego 
oraz komputera. Koszt zakupu tego 
urządzenia to około 27 tys. zł.

                DAISY
Książki elektroniczne stanowią 

znakomitą alternatywę dla trady-
cyjnych książek papierowych - nic 
nie ważą, nie niszczą się i nie zaj-
mują miejsca na półce. Dzięki stan-
dardowi DAISY są one dostępne 
także dla osób niepełnosprawnych. 
DAISY (Digital Accessible Informa-
tion System) jest standardem zapi-
su książek elektronicznych, który 
jest przeznaczony dla osób niewi-
domych, słabowidzących i innych 
mających problemy z czytaniem. 
Standard ten został opracowany w 
Szwecji w 1994 roku. Format DAI-
SY umożliwia precyzyjne oznacze-
nie elementów takich jak rozdziały, 
podrozdziały, adnotacje i przypisy. 
Czytanie książek w standardzie 
DAISY jest możliwe na komputerze 
z użyciem odpowiedniej aplikacji 
lub specjalnym urządzeniu. DAISY 

oferuje udogodnienia takie jak moż-
liwość tworzenia zakładek w celu 
ułatwienia nawigacji po książce, od-
czytywanie przypisów lub numerów 
stron czy zmiana wielkości i kroju 
czcionki lub prędkości i wysokości 
nagrania lektorskiego.

             Sesame Phone
Wiadomo, że korzystanie z urzą-

dzeń mobilnych przez osoby niepeł-
nosprawne może być problematycz-
ne. Powstał jednak smartfon, który 
ma to zmienić. Sesame Phone jest 
pierwszym na świecie smartfonem, 
który może być obsługiwany bez-
dotykowo. Działa on na systemie 
operacyjnym Android. Po użyciu 
komendy głosowej „Open Sesame” 
smartfon zaczyna śledzić ruchy 
głowy użytkownika przy użyciu 
przedniej kamery i przy ich po-
mocy poruszać kursorem, dzięki 
czemu możliwe jest korzystanie ze 
wszystkich funkcji smartfona tak 
samo jak przy użyciu palca. Projekt 
Sesame Phone został ufundowany 
na platformie crowdsourcingowej 
Indiegogo.

UpSense Super Keyboard 
To kolejne udogodnienie ułatwia-

jące osobom niepełnosprawnym 
korzystanie z urządzeń mobilnych.  
Urządzenie to specjalna klawiatura 

ekranowa, która umożli-
wia pisanie osobom 

z  w a d a m i 
w z r o k u 

bez ko-
niecz-
n o ś c i 

z a k u -
pu drogich 

i nieporęcznych 
zewnętrznych klawia-

tur. Klawiatura jest prze-
zroczysta, więc nie zasłania 

treści na ekranie. Pisanie możliwe 
jest zarówno przy użyciu pisma 
Braille’a jak i gestów jedną ręką. 
Klawiatura może też być dopasowa-
na do potrzeb użytkownika.

          KinecTranslator 
Jest projektem firmy Migam 

odpowiedzialnej za wspomnianego 
wcześniej Tłumacza Migam. Tech-
nologia ta ma korzystać z Kinecta 
(akcesorium do śledzenia ruchu 
dla konsol Xbox) do tłumaczenia 
języka migowego na tekst lub 
mowę. Projekt okazał się na tyle 
ciekawy, że zainteresował się nim 
sam Microsoft. Zdobył on też wiele 
nagród i - jako zwycięzca pierwszej 
edycji Virgin Academy - przyciągnął 
uwagę Richarda Bransona.

                 Talkitt
Jest aplikacją, która będzie 

tłumaczyć niezrozumiałą mowę na 
zrozumiały język. Będzie ona szcze-
gólnie przydatna dla osób z wadami 
mowy. Aplikacja ma być dostępna 
na urządzeniach mobilnych, kom-
puterach i smartwatchach. Aby 
jej używać, będzie wymagana sub-
skrypcja w wysokości 20 dolarów 
miesięcznie. Projekt aplikacji został 
ufundowany na platformie Indie-
gogo, przekraczając dwukrotność 
założonej kwoty 40 tys. dolarów.

       Przemysław Rutkowski

Urządzenia do łamania ograniczeń
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Zunifikowana piłka ręczna

Pierwszy taki turniej w Polsce

- To bardzo ważny turniej zarówno 
dla zawodników, jak i dla Olimpiad 
Specjalnych. Jako pierwsi w Polsce 
zorganizowaliśmy turniej zunifiko-
wanej piłki ręcznej. Dzięki temu 
wprowadzamy oficjalnie do Olimpiad 
Specjalnych piłkę ręczną, jako nową 
dyscyplinę. Będziemy uczestniczyli 
w zawodach na szczeblu regional-
nym, krajowym i międzynarodowym. 
Szczególne podziękowania należą 
się Mateuszowi Hanisowi, który od 
ponad czterech lat trenuje niepeł-
nosprawnych piłkarzy ręcznych. 
Takiego wyzwania nikt w Polsce 
jeszcze się nie podjął - twierdzi Ewa 
Detko-Traczyk, dyrektor regionalny 
Olimpiad Specjalnych w wojewódz-
twie pomorskim. 

Piłkarzom kibicowali między 
innymi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie i Włodzimierz 
Dawidowski z zarządu powiatu.

- Bardzo się cieszę, że tak dużo 
imprez organizowanych jest dla 
osób niepełnosprawnych w naszym 
powiecie. Stworzony został cały cykl 
różnych imprez, turniejów i zawo-

Turniej Regionalny Zunifikowanej Piłki Ręcznej Olimpiad Specjalnych odbył się w Kwidzynie. To pierwsze tego typu zawody w kraju 
zorganizowane w tej dyscyplinie. Sportowcy programu sportów zunifikowanych uprawiają różne dyscypliny, w tym koszykówkę, golf, 
a nawet łyżwiarstwo figurowe. Koncepcja sportów zunifikowanych pojawiła się w połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Niepeł-
nosprawni zawodnicy pierwsze mecze rozgrywali z koszykarzami NBA. Kwidzyn stał się miejscem, w którym do Olimpiad Specjalnych 
wkracza tak popularna w mieście piłka ręczna.

dów sportowych. Organizowane są 
nie tylko w ramach Olimpiad Spe-
cjalnych. Organizują je także inne 
organizacje, takie jak Kwidzyński 
Klub Lekkoatletyczny Rodło czy 
też warsztaty terapii zajęciowej. W 
dodatku pojawiają się nowe dyscy-
pliny, jak piłka ręczna. Być może w 
przyszłym roku staniemy się nawet 
organizatorem dużej imprezy w tej 
dyscyplinie. Najważniejsze, że takie 
turnieje przynoszą wiele korzyści 
osobom niepełnosprawnym, a prze-
de wszystkim bardzo dużo radości 
- uważa Włodzimierz Dawidowski.

Podczas turnieju nie zabrakło 
olimpijskiego ceremoniału. Flagę 
Olimpiad Specjalnych wnieśli Patryk 

Rogowski, reprezentujący Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, 
Michał Pryjomski z Klubu Olimpiad 
Specjalnych „Olimp” przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie oraz 

Kamil Nawrocki i Arkadiusz Ossow-
ski,  zawodnicy MMTS Kwidzyn. 
Niepełnosprawnych piłkarzy ręcz-
nych wspierali także Michał Potocz-
ny, zawodnik MMTS Kwidzyn oraz 
piłkarze ręczni z Gimnazjum nr 2 w 
Kwidzynie. Olimpijską przysięgę, w 
imieniu wszystkich zawodników, zło-
żył Łukasz Hartman, reprezentujący 
Klub Olimpiad Specjalnych „Olimp” 
przy Zespole Szkół Specjalnych w 
Kwidzynie.

Zgodnie z ideą sportów zunifi-
kowanych w skład każdej druży-
ny wchodzi proporcjonalna liczba 
zawodników niepełnosprawnych i 
partnerów, czyli zawodników w pełni 
sprawnych. Podczas pierwszego tur-

nieju piłki ręcznej, mecze rozegrano 
w dwóch grupach sprawnościowych. 
Walka była zacięta, ale jako podkre-
ślają organizatorzy liczył się przede 

wszystkim udział. Medale otrzymali 
wszyscy uczestnicy.

Organizatorzy pierwszego tur-
nieju zunifikowanej piłki ręcznej 
Olimpiad Specjalnych to Oddział 

Regionalny Olimpiad Specjalnych 
Polska Pomorskie, Klub Olimpiad 
Specjalnych „Olimp” przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie, 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie i Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. 

                                             (jk)

Turniej Regionalny Zunifikowanej Piłki Ręcznej Olimpiad Specjalnych odbył się w Kwidzynie. To pierwsze tego typu zawody w kraju zorganizowane w tej dyscyplinie.

Dzięki turniejowi oficjalnie wprowadzono do Olimpiad Specjalnych piłkę ręczną, jako nową dyscyplinę. 

Kwidzyn  stał się miejscem, w którym do Olimpiad Specjalnych wkracza tak popularna w mieście piłka ręczna.

Walka była zacięta, ale jako podkreślają organizatorzy liczył się przede wszystkim udział. Medale otrzymali wszyscy uczestnicy.                                                                                         
                                                                                                                                                                  Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
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Bursztynowy Mieczyk dla SNOA
Pomagają dzieciom z autyzmem

Nagroda Bursztynowego Mieczyka 
przyznawana jest od 1994 roku. Za 
koncepcją nagrody stoi Regionalne 
Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych. Pomysł 
od początku zyskał wsparcie Macieja 
Płażyńskiego, ówczesnego wojewody 
gdańskiego. Przedsięwzięcie promują 
i współfinansują Wojewoda Pomorski 
i Marszałek Województwa Pomor-
skiego. Nagrody wręczone zostały w 
trakcie gali w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku. Bursztyno-
wy Mieczyk przyznano w sześciu ka-
tegoriach głównych. Anna Jabłońska, 
prezes Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Autyzmem SNOA, cieszy się, że ka-
pituła nagrody wyróżniła kierowaną 
przez nią organizację.

- Jesteśmy pierwszą organizacją 
pozarządową z powiatu kwidzyńskie-
go, która otrzymała nagrodę. Nasza 
organizacja została utworzona w 2005 
roku. W ubiegłym roku obchodziliśmy 
dziesięciolecie. Weszliśmy w tym roku 
w drugą dekadę działalności. Mamy 
obecnie pod opieką 17 dzieci, w tym 
16 dzieci z  powiatu kwidzyńskiego i 
jedno dziecko z powiatu tczewskiego. 
Wszystkie dzieci mają terapię beha-
wioralną w systemie jeden na jeden. 
Wsparcie, w zależności od potrzeb, 
obejmuje od 16 do 40 godzin w mie-
siącu - mówi Anna Jabłońska.

Dodaje, że tylko terapia behawio-
ralna jeden na jeden może przynieść 
efekty.

- Autyzm definiowany jest jako ca-

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA w Kwidzynie otrzymało Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskie-
go. Nagrodę przyznano za wielosektorową współpracę na poziomie lokalnym w obszarze pomocy społecznej, w kategorii Pomoc Spo-
łeczna. To pierwsza pozarządowa organizacja z powiatu kwidzyńskiego, która może poszczycić się takim wyróżnieniem. Tworzą ją 
rodzice, specjaliści oraz wolontariusze. Ich celem jest doprowadzenie do możliwie największej samodzielności dzieci autystycznych.  

łościowe zaburzenie rozwoju. Objawia 
się w kilku sferach, dotyczących mię-
dzy innymi komunikacji, zachowań 
społecznych i zachowań niepożąda-
nych. Autyzm może być powiązany z 
niepełnosprawnością intelektualną, 
ale mamy także dzieci o ponadprze-
ciętnym intelekcie. Nie mamy nawet 
dwójki dzieci, które miałyby te same 
potrzeby i mogłyby razem ćwiczyć 
- podkreśla Anna Jabłońska.

W przyszłym roku organizacja, 
dzięki pomocy samorządu miasta, 

przeniesie się do nowych pomiesz-
czeń w remontowanym obecnie 
budynku przy ul. Warszawskiej.

- To nam umożliwi prowadze-
nie ośrodka. Obecnie prowadzimy 
terapię i zajęcia jedynie na zasa-
dach ośrodka. Budynek w którym 
mamy mieć swoją siedzibę będzie 

dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych i wówczas będzie-
my mogli  utworzyć pierwszy taki 
ośrodek nie tylko w Kwidzynie, ale i 
w powiecie kwidzyńskim - twierdzi 
Anna Jabłońska. 

Podkreśla, że pomoc dzieciom 
autystycznym w powiecie jest 
bardzo dobra. To także zasługa 
stowarzyszenia, którego działalność 
doprowadziła do tego, że dzieci au-
tystyczne mogą w powiecie liczyć 
na pomoc wielu wykwalifikowanych 

specjalistów. Według Anny Jabłoń-
skiej to bardzo ważne, gdyż każde-
go roku w powiecie kwidzyńskim 

diagnozuje się jako autystyczne ok. 
pięciu, sześciu  dzieci.

                                              (jk)

Na zdjęciu (od lewej): Anna Jabłońska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA w Kwidzynie i Iweta Jabłońska z zarządu organizacji z Nagrodą Bursztynowego Mieczyka im. Macieja 
Płażyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                           Fot. Jacek Kluczkowski

Nagrody wręczone zostały w trakcie gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. 
                                                                                                                                                                           Fot. archiwum SNOA
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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  7.12.16VI

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).

  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
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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 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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Świąteczny kiermasz Warsztatu Terapii Zajęciowej

Malowanie twarzy to jedna z propozycji Świetlic Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kwidzynie.

Osoby, które szukały oryginalnych ozdób, które upiększą mieszkania podczas świąt Bożego Narodzenia, miały w czym wybierać.

Wszystkie ozdoby  zostały wykonane podczas zajęć prowadzonych dla niepełnosprawnych uczestników WTZ w Kwidzynie.

Nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem.                                                                        Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Stoisko Świetlic Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich harcerki z 68 Drużyny Harcerskiej „Wesołe Włóczęgi” im Marii Grzegorzewskiej, 
działającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie.

Podczas kiermaszu odbyły się artystyczne warsztaty.

Pieniądze ze sprzedaży w całości przeznaczane są na rehabilitację społeczną i zawodową uczestników WTZ w Kwidzynie. 


