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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO          22.02.2017 r.  Nr 203 ROK 13 

Kolejny rok niepełnosprawnych uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie czekają spotkania z ży-
wym teatrem. Na zdjęciu aktorka Lucyna Rutkowska z 
Krakowa, która  wiele razy występowała przed warszta-
tową publicznością. Do aktywnego uczestnictwa w spek-
tkalach zawsze zapraszani są widzowie.  

Fot. JK
str. IV
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Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie
Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 

KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nie-
uleczalnie i przewlekle chorych. Działalność hospicyjna, oprócz 
poświęcenia i miłosierdzia pracowników oraz wolontariuszy, 
potrzebuje także wsparcia finansowego, aby zapewnić godne 
warunki cierpiącym i umierającym.  Pomoc dla kwidzyńskiego 
hospicjum może okazać każdy, przekazując 1% swojego podat-
ku na rzecz Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych. 
Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie  każdego roku opie-
kuje się chorymi z całego powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum 
stacjonarnym znajduje się sześć sal dla pacjentów, w których 
może przebywać 11 osób. Placówka dysponuje niezbędnym wy-
posażeniem specjalistycznym. Zatrudnia personel o wysokich 
kwalifikacjach. To lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny 
i fizykoterapeuta. Hospicjum działa w ramach kontraktu na 
świadczenie usług zdrowotnych, zawartego z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Pielegniarki i lekarze odwiedzaja także pa-
cjentów w ich domach. Wspieraniem finansowym bieżącej dzia-
łalności placówki oraz pełnieniem roli organu prowadzącego 
zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

- Pierwsza, w wysokości 80 proc. 
przyznanego dofinansowania, wy-
płacana jest  po zawarciu umowy, 
druga, w wysokości 20 proc.,  po 
przekazaniu realizatorowi programu 
informacji o zaliczeniu semestru 
czy też półrocza lub po złożeniu za-
świadczenia ze szkoły lub uczelni, że 
wnioskodawca uczęszczał na zajęcia 
zgodnie z planem lub programem 
nauki czy też studiów. W przypad-
ku przewodu doktorskiego druga 
transza wypłacana jest po złożeniu 
zaświadczenia, że wnioskodawca 
realizuje przewód doktorski zgod-
nie z przyjętym harmonogramem. 
Nastąpiła też zmiana charakteru 
dodatku na pokrycie innych kosztów 
kształcenia na progresywny i mo-
tywacyjny. Wysokość wypłaconego 

Ważne dla niepełnosprawnych studentów!

Dofinansowanie do kosztów nauki
Do 30 marca niepełnosprawni studenci mogą składać wnio-
ski o dofinansowanie kosztów  nauki, dotyczące roku akade-
mickiego 2016/2017. Wnioski dotyczące roku akademickiego 
2017/2018 będzie można składać do 10 października bieżącego 
roku. Dofinansowanie udzielane jest w ramach pilotażowe-
go programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W programie kolejny 
rok uczestniczy samorząd powiatu.  Przekazanie dofinanso-
wania następuje w dwóch transzach.

Szczegółowych informacji w sprawie dofinansowania kosztów nauki udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy 
ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915 lub 55 646 18 00.                                                                        Fot. archiwum

dodatku będzie zależała od postępów 
w nauce - wyjaśnia Lidia Wiśniew-
ska z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.   

Dofinansowanie można uzyskać 
na kształcenie w szkole police-
alnej, kolegium, szkole wyższej 
(studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe 
lub doktoranckie prowadzone przez 
szkoły wyższe w systemie stacjonar-
nym dziennym lub niestacjonarnym 
wieczorowym, zaocznym lub eks-
ternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem internetu, a także 
przewodu doktorskiego, otwartego 
poza studiami doktoranckimi.

                                             (op)

Przez cały okres jesienno-zimowy prowadzony jest 
monitoring miejsc, w których przebywają lub mogą 
przebywać osoby bezdomne. Straż Miejska i pracowni-
cy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco 
sprawdzają miejsca, w których ktoś może potrzebować 
pomocy. Może się jednak zdarzyć, że osoby bezdomne 
znajdują się w miejscach, które nie są znane służbom 
miasta. Władze miasta apelują do mieszkańców, aby 
poinformowali Straż Miejską, pracowników MOPS lub 
Policję o osobach, którym może grozić zamarznięcie.

Powiadom o bezdomnych i potrzebujących

                   Straż Miejska w Kwidzynie 
ul. Warszawska 14, tel. alarmowy 986, tel. 055 279 08 98  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                      ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 24
       Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
ul. Kościuszki 30, tel. alarmowy 997, tel. 055 645 03 88
   Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE 
             DOM Socjalny w Borowym Młynie
   Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo. Tel. 55 277 42 88
              Schronisko dla osób bezdomnych,
               ul. Derdowskiego 32A, 83-441 Wiele, 
                           tel. 58 686 52 32

- Jak zawsze o tej porze roku 
rozgrywamy turniej, który jest 
swego rodzaju sprawdzianem dla 
zawodników oraz formą eliminacji 
powiatowych warcabistów, którzy 
wezmą udział w Pomorskim Tur-
nieju Warcabowym Domów Pomocy 
Społecznej, który odbędzie się w 
marcu - mówi Wiesława Cichowicz 
z Domu Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie.

W ubiegłym roku w Pomorskim 
Turnieju Warcabowym Domów 
Pomocy Społecznej udział wzięło 

Warcabowy turniej w DPS Kwidzyn

Powiatowe eliminacje
W Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie rozegrany zostanie tur-
niej warcabowy dla osób niepełnosprawnych. 27 lutego zawod-
nicy  z domów pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zaję-
ciowej w Kwidzynie i Ryjewie będą walczyli o puchar dyrektora 
placówki. Turniej organizowany jest już od ponad 10 lat.

ponad 50 zawodników z 16 domów 
pomocy społecznej, warsztatów tera-
pii zajęciowej oraz środowiskowych 
domów samopomocy. W tym roku 
spodziewana jest podobna liczba 
warcabistów. Turniej odbędzie się 
14 marca w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. 
Jego organizatorem tradycyjnie 
będzie Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. Warcabiści z wojewódz-
twa pomorskiego będą walczyć o 
Puchar Starosty Kwidzyńskiego.                                                                                      
                                                  (jk)

27 lutego zawodnicy  z domów pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie będą walczyli o Puchar 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznjej w Kwidzynie.                                                                                                     Fot. archiwum
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           Eyegaze Edge
To system komunikacji do obsłu-

gi którego używa się oczu. Dzięki 
niemu osoby niepełnosprawne 
mogą m.in. przeglądać Internet, 
pisać e-maile, korzystać z sieci spo-
łecznościowych, oglądać filmy na 
YouTube i czytać e-booki po prostu 
patrząc na elementy na ekranie. 
Eyegaze Edge jest dostępny w for-
mie tabletu lub komputera. Ekran 

Technologie dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do świata dla wszystkich
Technologia ma wiele zastosowań. Jednym z nich jest pomoc osobom o ograniczonej sprawności. Technologie o takim zastosowaniu 
nazywa się technologiami asystującymi. Dzięki nim każdy, niezależnie od sprawności, ma równy dostęp do świata. Dzisiaj przyjrzymy 
się między innymi rękawicy umożliwiającej komunikację osobom niewidomym i głuchym, pasowi ostrzegającemu o zbliżającym się 
napadzie padaczkowym oraz aplikacji mobilnej ułatwiającej prowadzenie rozmów telefonicznych osobom z wadami słuchu.

urządzenia wyposażony jest w 
uchwyt umożliwiający ustawienie 
go w dogodnej pozycji. Oprócz tego 
w ramach systemu jest dostępne 
urządzenie Eyegaze Edge Talker, 
które służy do przetwarzania wpi-
sywanego tekstu na mowę.

         HeadMouse Nano
To urządzenie, które umożliwia 

sterowanie kursorem myszy przy 
pomocy ruchów głowy, ułatwiając 
tym samym korzystanie z kompu-
tera osobom, które nie są w stanie 
korzystać z myszy. Urządzenie 
porusza kursorem przy pomocy 
sensora optycznego śledzącego 
ruchy szarej kropki, którą 
nakleja się na twarz, okulary 
lub nakrycie głowy. Do kli-

Źródło: www.eyegaze.com

kania i przeciągania elementów na 
ekranie wykorzystuje się specjalne 
urządzenia lub oprogramowanie, 
które umożliwia wykonywanie 
odpowiednich operacji przez zatrzy-
manie kursora w żądanym miejscu 
na odpowiedni czas. HeadMouse 
Nano współpracuje z każdym urzą-
dzeniem, które obsługuje myszy 
wykorzystujące port USB.

              

                

               dbGLOVE
Jest urządzeniem, którego zada-

niem jest pomoc osobom z wadami 
wzroku i słuchu w komunikacji 
ze światem. Urządzenie służy do 
wprowadzania tekstu do urządze-
nia mobilnego używając alfabetu 
Malossi i Braille’a. Użytkownik za-
kłada je na dłoń jak rękawicę, a do 
jego obsługi używa drugiej dłoni. 
Tekst wprowadzony przez urządze-
nie można na przykład wyświetlić 
na ekranie, wysłać przez Internet 
lub wymówić przy użyciu synteza-
tora mowy. dbGLOVE potrafi tak-
że odbierać wiadomości, tłumacząc 

je na wibracje w określonych 
częściach urządzenia. Pro-
ducent zapewnia, że obsługi 

urządzenia można nauczyć się w 
czasie poniżej godziny podczas 
gdy na naukę alfabetu Braille’a 
trzeba poświęcić dziesiątki godzin. 
Urządzenie kosztuje w zależności 
od wersji od 250 do 650 euro.

               Deka Arm
To nowoczesna proteza ręki. 

Urządzenie jest nadzieją na powrót 
do sprawności osób, których ręka 
została amputowana. Jest to jedno 
z najbardziej zaawansowanych 
urządzeń tego typu. Proteza ta 
jest zasilana elektrycznie i przy 
pomocy elektrod wykrywa ruchy 
grup mięśni, dzięki czemu działa 
naturalnie i intuicyjnie. Deka Arm 
powstaje dzięki wsparciu Defen-
se Advanced Research Projects 
Agency.

            SMART Belt
Jest pasem dla osób cierpiących 

na epilepsję. W tym wypadku 
„SMART” to skrót od „Seizure Mo-
nitoring and Response Transducer” 
(Przetwornik do Monitorowania i 
Reakcji na Napady Padaczkowe). 
Pas ten na podstawie zmian w 
rytmie oddychania i reakcjach 
elektrycznych skóry przewiduje 
kiedy może dojść do napadu pa-
daczkowego i ostrzega noszącą go 
osobę oraz jej opiekunów wysyłając 
sygnał przez Bluetooth. Po odebra-
niu tego sygnału telefon lub inne 
urządzenie może na przykład wy-
słać SMS-a lub uruchomić alarm 
dźwiękowy. Dzięki temu osoba z 
epilepsją może na przykład usiąść 
aby uniknąć obrażeń na skutek 
napadu, a jej opiekunowie mogą 
udzielić pomocy na czas. SMART 
Belt nie powstrzymuje napadów 
padaczkowych, ale ostrzeganie o 
możliwości ich wystąpienia ma 
pozytywny wpływ na poczucie 
bezpieczeństwa.

              Kapten PLUS
Urządzenie do nawigacji GPS 

przeznaczo-
n e  d l a 
o s ó b  z 
w a d a m i 
wzroku . 
Urządze-
nie można 
obs ługi -
wać przy 
p o m o c y 
k o m e n d 
g ł o s o -
w y c h . 
K a p t e n 
P L U S 
u ż y w a -
jąc głosu 
prowadzi do 
celu, informuje użytkownika o 
jego położeniu i opisuje najbliższe 
otoczenie. Urządzenie ma także 
wbudowane radio FM i odtwarzacz 
MP3 - obie te funkcje także wspie-

Źródło: itunes.apple.com

Źródło: www.enablemart.com

Źródło: www.orin.com

rają komendy głosowe. Koszt jego 
zakupu to około 500 dolarów.

              RogerVoice
Aplikacja ułatwia wykonywanie 

połączeń telefonicznych osobom z 
wadami słuchu. Słowa rozmówcy 
są przetwarzane przez aplikację 
na tekst, który jest wyświetlany 
w formie czatu. Jeśli użytkownik 
cierpi na zaburzenia mowy, może 
rozmawiać wpisując tekst na kla-
wiaturze smartfona, a syntezator 
mowy przeczyta wpisany tekst roz-
mówcy. RogerVoice współpracuje 
zarówno z numerami komórkowy-
mi jak i stacjonarnymi. Aplikacja 
jest dostępna na urządzenia z 
systemami iOS i Android. Można 

ją pobrać i wypróbować za darmo, 
lecz dłuższe użytkowanie wymaga 
wykupienia abonamentu. Należy 
także wspomnieć, że RogerVoice 
nie obsługuje jeszcze połączeń 
przychodzących.

              HearYouNow
To aplikacja na urządzenia z 

systemem iOS, która wzmacnia 
dźwięki z otoczenia. Dzięki niej oso-
by z wadami słuchu mogą łatwiej 
rozmawiać z innymi w hałaśliwym 
środowisku takim jak restauracja 
czy spotkanie. Aplikacja została 
stworzona przez holenderskiego 
producenta aparatów słuchowych 
ExSilent i korzysta z jego autor-
skiej technologii. Do działania 
aplikacja wykorzystuje słuchawki 
i umożliwia dopasowanie głośności 
do potrzeb użytkownika, w tym 
oddzielnie dla każdego ucha. He-
arYouNow może zbierać dźwięki 
z bliższej lub dalszej odległości 
i odtworzyć ostatnie 20 sekund 
nagrania gdyby użytkownikowi 
coś umknęło. Dużą zaletą aplikacji 
jest fakt, że jest ona całkowicie 
darmowa.

       Przemysław Rutkowski
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- Zamierzamy kontynuować nasze 
działania o charakterze kulturalnym. 
W ubiegłym roku odbyły się cztery 
spektakle w naszym warsztacie, ale 
to nie znaczy, że spotkania z teatrem 
ograniczamy tylko do naszej siedziby. 
Przykładem wyjazdy uczestników do 
Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl 
„Shrek” oraz Teatru im. Aleksandra Se-
wruka w Elblągu na spektakl Skrzypek 
na dachu”. Udział w przedstawieniach 
teatralnych wzbogaca naszych uczestni-
ków emocjonalnie i kulturalnie. Pozwala 
także przyjrzeć się pracy aktora. Spotka-
nie z żywym teatrem to niezapomniane 
wrażenia dla uczestników warsztatu 
- twierdzi Bogdan Muchowski.

Dodaje, że w warsztacie prowadzo-
nych jest wiele innych działań, których 
celem jest rehabilitacja społeczna miesz-
kańców powiatu. Od wielu lat prowadzo-
na jest między innymi biblioterapia.

- Dwa razy w miesiącu 15 uczestni-
ków warsztatu uczestniczy  w zajęciach 
biblioterapeutycznych, prowadzonych w 
filii dla niepełnosprawnych Biblioteki 
Miejsko-Powiatowej. Podczas spotkań 
poruszane są różne tematy związane z 
przeczytanymi lub wysłuchanymi przez 
uczestników książkami - mówi Bogdan 
Muchowski.

                                                   (jk)

Kultura  dla wszystkich

Warsztatowe spotkania z żywym teatrem
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach będą mogli w tym roku obejrzeć kilka spektakli teatral-
nych. Bogdan Muchowski, kierownik warsztatu, twierdzi, że ponieważ wielu uczestnikom trudno się wybrać do teatru, dlatego od 
ponad 10 lat aktorzy przyjeżdżają do uczestników zajęć prowadzonych w warsztacie.

Aktorzy Lucyna Rutkowska i Leszek Wilk z Agencji Art Metanoia doskonale wiedzą jak rozbawić publiczność.                                                                                                                               Fot. JK

Przekaż 1% - Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która wspiera 
rozwój aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dzięki naszym działaniom zawodnicy mogą 
przez cały rok brać udział w cyklu treningów i zawodów 
sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich.
Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej 
i pogłębienie wiedzy na temat możliwości osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Serdecznie zachęcamy do 
wsparcia działalności Olimpiad Specjalnych Polska po-
przez przekazanie 1 proc. podatku należnego za 2016 rok 
na rzecz naszej organizacji.
Zachęcamy Państwa do wsparcia działalności naszego 
Stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy Olimpiady Spe-
cjalne Polska-Pomorskie oraz numeru KRS 0000190280 
do zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. 
Kwotę wynikającą z zeznania podatkowego prześle na 
konto naszej organizacji Urząd Skarbowy. 
Jeszcze nigdy wspieranie innych nie było tak proste!
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Olimpiad Specjalnych?
- wpisz numer KRS 0000190280 w pozycji „Wniosek o 
przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP” formu-
larza rozliczeniowego PIT;
- wpisz nazwę Olimpiady Specjalne Polska 
- Pomorskie w pozycji „Informacje uzupeł-
niające” w rubryce „Cel szczegółowy 1%”
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- Kampania będzie przebiegać w 
dwóch etapach. Pierwszy etap doty-
czy bezpieczeństwa osób starszych 
i jest związany z ograniczeniem 
liczby przestępstw popełnianych na 
szkodę osób starszych, ochroną ich  
interesów oraz promocją zdrowego i 
bezpiecznego stylu życia wśród senio-
rów. Drugi etap dotyczy aktywności 
osób starszych. Chodzi w nim między 
innymi o  uczestnictwo osób starszych 
w życiu społecznym, kształtowanie 
pozytywnego postrzegania starości 
w społeczeństwie, propagowanie idei 
i działań, których celem jest przygoto-
wanie się do starości i jak najdłuższe 
zachowanie samodzielności - infor-
muje Renata Majda, kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Według  Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej uwrażliwienie 
społeczeństwa na kwestie związane z 
osobami starszymi pozwoli na wzmoc-
nienie tradycyjnego, społecznie i kul-
turowo uwarunkowanego, opartego 
na rodzinnych wartościach obrazu 
osób starszych w społeczeństwie. 
Osiągnięcie zaplanowanych celów 

Ruszyła kampania informacyjna

Zadbać o bezpieczeństwo i aktywność seniorów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie włączyło się do kampanii informacyjnej  „Bezpieczny i Aktywny Senior”, zorgani-
zowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kampania  ma pobudzić świadomość społeczną dotyczącą bezpieczeń-
stwa i aktywności społecznej, a także sportowej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa seniorom jest podstawowym 
elementem polityki społecznej wobec osób starszych, bez którego nie-
możliwe będzie osiągnięcie jej pozostałych celów. Niepokojący jest fakt 
rosnącej liczby przestępstw i innych pojawiających się działań prowa-
dzonych na niekorzyść osób starszych (oszustwa, nieuczciwe praktyki 
przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego 
pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na 
wiek i inne). Niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz podniesienia 
świadomości społecznej w tym obszarze, gdyż nawet najszczelniejsze 
regulacje prawne nie będą wystarczające jeżeli działania takie nie będą 
społecznie nieakceptowalne oraz silnie stygmatyzowane. Konieczne jest 
także podejmowanie działań budzących świadomość społeczną na temat 
czynników ryzyka w czasie wszystkich faz życia mających wpływ na 
bezpieczeństwo osób starszych. 

Celami kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, w obszarze 
bezpieczeństwa, jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat 
bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby 
nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów 
konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu 
życia wśród seniorów.

Kampanii „Bezpieczny i Aktywny 
Senior” ma według ministerstwa 
wzmocnić tradycyjną rolę osób star-
szych w rodzinie i społeczeństwie 
jako osób kształtujących tożsamość 
rodzinną, regionalną i narodową, 
przekazujących historię swego 
życia, podtrzymujących kulturę, 
przyczyniających się do realizacji 
zadań rodziny.

- Jednym z najważniejszych 
celów polityki senioralnej jest 
stworzenie warunków do wydłu-
żenia aktywności osób starszych, 
zarówno społecznej, fizycznej jak 
i kulturalnej oraz dla samodziel-
nego, zdrowego, bezpiecznego i 
niezależnego życia. Bezpieczeństwo 
oraz szeroko rozumiana aktywność 
osób starszych stanowią funda-
ment, w oparciu o który możliwe 
jest kształtowanie pozostałych 
elementów polityki społecznej 
wobec osób starszych. Warunkiem 
bezpiecznego, aktywnego i zdrowego 
starzenia się jest przeciwdziałanie 
głównym czynnikom ryzyka w 
czasie wszystkich faz życia, a szcze-
gólnie w okresie okołoemerytalnym 

i poprodukcyjnym oraz promowanie 
zdrowego i aktywnego stylu życia 
w celu aktywnego starzenia się i 
zachowania jak najdłuższej samo-
dzielności. Uzyskany dzięki temu 
zostanie większy potencjał zdrowia 
w starszym okresie życia. Aktywny 
zdrowy senior to wsparcie dla gospo-
darki poprzez odciążenie systemu 
ochrony zdrowia, zabezpieczenia 
społecznego, zaangażowania rodziny 
w pomoc dla seniora, przy jednoczes-
nym odciążaniu przez emerytów osób 
aktywnie pracujących w rodzinie 
od części obowiązków związanych 
z organizacją domu i opieką nad 
dziećmi - informuje ministerstwo w 
założeniach do kampanii. 

Według ministerstwa kampania 
społeczna „Bezpieczny i Aktywny 
Senior” będzie poruszała, w sposób 
kompleksowy, najistotniejsze te-
maty związane z bezpieczeństwem 
i aktywnością osób starszych po-

przez regularnie przygotowywane 
materiały edukacyjne i promocyjne. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej zamierza współpra-
cować z szeroką liczbą partnerów: 
tak aby przygotowywane materiały 
posiadały jak najwyższą wartość 
merytoryczną oraz aby trafiały bez-
pośrednio do odbiorców. 

Kampania informacyjna ma 
uwrażliwić społeczeństwo na kwe-
stie związane z osobami starszymi i  
pozwolić na wzmocnienie tradycyjnej 
roli osób starszych w rodzinie, a 
także w społeczeństwie, jako osób 
kształtujących tożsamość rodzinną, 
regionalną i narodową.

                                             (op)

Szczegóły kampanii można zna-
leźć na na stronie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-ak-
tywny-senior 

 Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu 
wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób star-
szych. Niestety, w obszarze aktywności osób starszych dostrzegalne są 
nadal kwestie wymagające poprawy. Z badań prowadzonych przez Główny 
Urząd Statystyczny1 wynika, iż osoby w wieku 60 lub więcej lat rzadko 
uczestniczą w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej - jedynie pra-
wie co czwarta osoba (24,6%) wśród ogółu tej grupy wiekowej podjęła takie 
uczestnictwo. Zgodnie z wynikami Badania spójności społecznej 2015, 
aktywność osób starszych w zakresie kontaktów społecznych jest gene-
ralnie niższa niż osób w młodszych grupach wiekowych, o czym świad-
czą wartości wskaźników izolacji społecznej i uczestnictwa w świeckich 
organizacjach pozarządowych. Wskaźnik izolacji społecznej wskazuje, że 
co 10 osoba starsza ma bardzo ograniczone kontakty społeczne.  Osoby 
starsze charakteryzują się także niską aktywnością edukacyjną, mierzoną 
udziałem w kształceniu formalnym i pozaformalnym oraz uczeniu się nie-
formalnym. Celem kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, w obszarze 
aktywności, jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności 
świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starych 
w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości 
w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia 
się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do 
starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Pierwszy filar - bezpieczeństwo osób starszych 

Drugi filar - szeroko rozumiana aktywność - zawodowa, 
społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna
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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  22.02.2017VI

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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16 marca (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kościuszki w Kwidzynie (pokój nr 6) będą 
pełnili dyżur pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności. 

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 kolejnych dyżurów zespołu w 2017 roku: 
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 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

Niepełnosprawni uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z 
Malborka, Dzierzgonia, Koniecwałdu i Kwidzyna bawili się 
podczas walentynkowej imprezy. W zabawie udział wzięły 
także wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kwidzynie. Imprezę zorganizował kwidzyński WTZ z siedzi-
bą w Górkach (gmina Kwidzyn). Wprawdzie taniec wypełnił 
większość czasu, ale nie zabrakło walentynkowych konkursów 
przygotowanych dla wszystkich uczestników zabawy.

Bawili się w Górkach

Walentynkowa zabawa w WTZ

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich walentynkowe konkursy

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Malborka, Dzierzgonia, Koniecwałdu i Kwidzyna oraz wychowanki Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kwidzynie bawili się podczas walentynkowej imprezy w siedzibie kwidzyńskiego WTZ w Górkach .

Walentynkowe zabawy i konkursy cieszyły wszystkich uczestników.                                                                               Zdjęcia: JK


