
KWIDZYN

*

WARSZTAT TERAPII ZA
JÊC

IO
W

EJFu
nd

ac
ja

M
IS

ER
IC

ORDIA *

*

„

”

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO          12.04.2017 r.  Nr 206 ROK 13 

Czy książka potrafi być skutecznym narzędziem rehabilitacji? Okazuje się, że 
tak. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uczestniczący w zajęciach 
prowadzonych w kwidzyńskim Warsztacie Terapii Zajęciowej, regularnie wypo-
życzają książki. Postanowili zaakcentować to przygotowaniem prac plastycz-
nych, którymi chcieli zwrócić uwagę, że są takimi samymi czytelnikami, jaki 
inni wypożyczający książki. W  filii dla niepełnosprawnych Biblioteki Miejsko-
Powiatowej w Kwidzynie zorganizowano wystawę ich prac. Na zdjęciu: Kamila 
Malinowska, zastępca dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej, która wręcza 
dyplom i kwiaty Malwinie Dubik, autorce jednej z prac plastycznych.

Fot. JK
str. V

Radosnych  Świąt Wielkanocnych
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20 kwietnia (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w budynku Starostwa Po-
wiatowego 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, 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 niepełnospraw-
nej. 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: 
18 maja, 22 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 19 października,                                                                                       

     16 listopada i 21 grudnia. 

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pomoc w Kwidzynie udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 
26 (p. 206), w poniedziałek - 8.00-15.00, we wtorek - 13.00-20.00, w 
środę i czwartek - 9.00-16.00, w piątek - 8.00-15.00 oraz w sobotę - 
9.00-13.00. Telefon  690 489 654 czynny jest w godz. 8.00-15.00.

Kartka świąteczna wykonana przez Sławomira Stefańskiego, uczestnika zajęć prowadzonych w Warsztatcie 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.

Niezwykły to dzień, w którym wspominamy jak życie 
zwycięża śmierć. Przeciwstawia się jej z ogromną 
siłą, dając nadzieję, że nadejdzie taki czas, w którym 
wszelkie troski, smutki i żale staną się nic nie znaczą-
cymi słowami. Niech Święta Wielkanocne przyniosą 
wszystkim zapomnienie i wytchnienie od  trudów 
dnia codziennego. Niech przyniosą radosny gwar 
najbliższych. Niech ukoją skołatane serca także tym, 
którym być może los nie przyniósł owoców, których 
oczekiwali. Niech w te wyjątkowe dni radość i na-
dzieja wypełnią wszystkie serca. Wielkanocny czas 
niech stanie się  przystanią, w której każdy zbierze 
siły i napełni duszę energią i nadzieją, które pozwolą 
dopłynąć do wymarzonego celu. Zdrowych, rados-
nych i wyjątkowych Świąt Wielkanocnych życzą: 

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

Wesołych Świąt Wielkanocnych



pracuje z aparatami słuchowymi. Jest 
dostępne w dwóch wersjach różniących 
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

Rozwiązania dla niezależności
Gdy osoby niepełnosprawne potrzebują pomocnej dłoni, z pomocą przychodzą technologie asystujące. Technologie te sprawiają, że 
osoby o ograniczonej sprawności mogą być bardziej niezależne. W dzisiejszym zestawieniu technologii asystujących znajdziemy mię-
dzy innymi okulary rozpoznające tekst, przedmioty i twarze, smartfon dla osób z wadą wzroku i aplikację poprawiającą błędy orto-
graficzne i gramatyczne, która przyda się osobom z zaburzeniami umiejętności pisania.

                   UpNRide
Specjalny elektryczny wózek inwa-

lidzki umożliwiający poruszanie się 
osobom z paraliżem czterokończyno-
wym. Urządzenie stworzył Amit Goffer 
- twórca ReWalk. Ze względu na jego 
uraz ReWalk nie był w stanie pomóc mu 
ponownie chodzić, przez co potrzebne 
mu było zupełnie nowe urządzenie. W 
przeciwieństwie do normalnego wózka 
inwalidzkiego UpNRide umożliwia po-
ruszanie się w pozycji pionowej, co ma 
pozytywny wpływ na zdrowie i przekła-
da się na niższe kosz-
ty rehabilitacji. 
U r z ą d z e -
nie auto-
matycznie 
zachowuje rów-
nowagę, dzięki 
czemu poruszanie 
się po pochyłych 
powie r z chn ia ch 
jest bezpieczniej-
sze. UpNRide sprawia 
też, że niepełnosprawność jest mniej 
widoczna i poprawia samoocenę użyt-
kownika.

             OrCam MyEye
Okulary dające niezależność osobom 

z wadami wzroku. Przy użyciu wbudo-
wanej kamery okulary OrCam MyEye 
czytają teksty i rozpoznają przedmioty 
oraz twarze. Informacje te są następnie 
odtwarzane przez syntezator mowy. 
Okulary są aktywowane przez gest 
palcem lub naciśnięcie przycisku. 
Dzięki nim osoby niewidome mogą 
czytać książki, gazety, tekst na ekranie 
komputera lub smartfona, etykiety 
produktów i nie tylko. Okulary OrCam 
MyEye można spersonalizować ucząc je 
nowych przedmiotów i twarzy. Niestety 

okulary te nie są tanie - kosztują ponad 
4500 dolarów.

                    Upsee
Uprząż pomagająca chodzić dzieciom 

z zaburzeniami motorycznymi. Mocuje 
się ją do pasa noszonego przez osobę do-
rosłą. Dzięki Upsee dzieci z zaburzenia-
mi motorycznymi mogą poznawać świat 
z pomocą ich rodziców. Zestaw składa 
się z uprzęży dla dziecka, pasa dla osoby 
dorosłej, specjalnej pary sandałów za-
kładanych przez dziecko i osobę dorosłą 
oraz programu terapii. Można go kupić 

za 415 euro i jest dostępny w 
czterech rozmiarach i 

dwóch kolorach.
               Project Ray
Smartfon dla osób z wadami wzroku. 

Jego obsługa odbywa się przez przecią-
ganie palcem po ekranie i jest dodatko-
wo wspierana przez dźwięki. Project Ray 
oferuje typowe funkcje smartfona takie 
jak wykonywanie połączeń, wysyłanie 
wiadomości SMS, czytanie e-maili i 
nawigacja GPS. Urządzenie zawiera 
ponad 20 aplikacji i obsługuje polecenia 
głosowe. Dodatkowo funkcje Project 
Ray mogą być nadane dowolnemu 
smartfonowi z systemem Android dzięki 
specjalnej aplikacji dostępnej za darmo 
w sklepie Google Play.

            Kurzweil 3000
Aplikacja dla uczniów i studentów 

z dysleksją, dysgrafią i innymi zabu-
rzeniami utrudniającymi czytanie lub 
pisanie. Kurzweil 3000 pomaga uczyć 
się takim osobom dzięki funkcjom takim 
jak zamiana tekstu na mowę i słowniki. 
Aplikacja daje dostęp do materiałów 
akademickich, umożliwiając także 
samodzielne pisanie. Tekst można wy-
różniać różnymi kolorami, co przydaje 
się podczas tworzenia notatek. Kurzweil 
3000 można testować za darmo przez 
30 dni.

                  Ginger
Kolejna aplikacja, która przyda się 

osobom z zaburzeniami umiejętności 
pisania. Ginger sprawdza tekst pod 
kątem ortografii i gramatyki, oferując 
jego poprawienie. Aplikacja proponuje 
też inne zapisy danego zdania, tłumaczy 
teksty na ponad 40 języków, przetwarza 
tekst na mowę i umożliwia sprawdze-
nie znaczenia danego słowa używając 
słownika. Ginger posiada także funkcję 
osobistego trenera, która pomaga na-
uczyć się języka angielskiego. Aplikacja 
oferuje podstawowy zestaw funkcji za 
darmo z możliwością odblokowania peł-
nej funkcjonalności poprzez abonament. 
Jest też dostępna na urządzenia mobilne 

i jako dodatek do przeglądarek Google 
Chrome i Safari.

             GoTalk Pocket
Urządzenie do komunikacji metodą 

AAC. Dzięki niemu osoby z zaburzenia-

mi zdolności komunikacji wynikający-
mi na przykład z mózgowego porażenia 
dziecięcego czy autyzmu mogą się ła-
twiej komunikować. Używając GoTalk 
Pocket można nagrać do 30 fraz, które 
potem można odtworzyć naciskając 
przycisk. Oznaczenia przycisków 
można łatwo wymienić wsuwając spe-
cjalny arkusz, a do urządzenia można 
dokupić aplikację do tworzenia ozna-
czeń. GoTalk Pocket ma dwa otwory 
dzięki którym można zawiesić go na 
szyi. Kosztuje 159 dolarów. Dopłaca-
jąc 30 dolarów można kupić go razem 
z aplikacją do tworzenia oznaczeń 
przycisków, która kupiona oddzielnie 
kosztuje 79 dolarów.

      Bellman & Symfon 
      Personal Amplifier
Urządzenie wzmacniające dźwięk, któ-

re ułatwia komunikację osobom z wadami 
słuchu. Użytkownik kładzie urządzenie 
przed rozmówcą i słucha dźwięków 
przez słuchawki. Można je wykorzy-

stać na przykład w restauracji, przed 
telewizorem, podczas spotkania ze zna-
jomymi lub w trakcie wizyty u lekarza. 

Bellman & Symfon Personal Amplifier 
odfiltrowuje dźwięki z otoczenia, 
ułatwiając słuchanie rozmówcy. Użyt-
kownik może dopasować głośność do 
swoich preferencji. Urządzenie współ-

Źródło: www.fromthegrapevine.com/innovation/phone-operating-system-blind

Źródło: www.southernct.edu/ceat/indepth.html

Źródło: www.attainmentcompany.com/gotalk-pocket

się rozmiarem i zestawem funkcji. 
W zależności od wersji zapłacimy 

za nie około 200 lub 300 dolarów.                                                                                            
                 Przemysław RutkowskiŹródło: http://www.harriscomm.com/maxi-personal-amplifier-

from-bellman-symfon-with-headphone.html
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- Dwa razy w miesiącu uczestniczymy 
w zajęciach prowadzonych w bibliotece, 
podczas których poruszane są różne 
tematy związane z przeczytanymi książ-
kami. Czytając, a następnie omawiając 
różne historie, zawarte w książkach, 
można pomóc osobom niepełnospraw-
nych w rozwiązywaniu różnych prob-
lemów wynikających z ich ograniczeń, 
a także zmobilizować do dalszej pracy 
terapeutycznej. Swobodna atmosfera 
takich spotkań zmusza do otwartości i 
dzielenia się problemami. Osoby, które 
przygotowały swoje prace na wystawę 
chciały podkreślić, że także czytają 
książki i obalić stereotypy dotyczące nie-
pełnosprawności intelektualnej - mówi 
Dorota Sosnowska.

Filia biblioteki miejsko-powiatowej 
to jedyne miejsce  w Kwidzynie, w 
którym osoby z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności mogą znaleźć dla siebie 
odpowiednie książki. 

- Posiadamy nie tylko tradycyjne 
książki, ale także takie, których moż-
na posłuchać na płytach CD,  także w 
formacie mp3. Przeznaczone są między 
innymi dla osób niewidomych i słabo 
widzących. Z naszych zbiorów mogą 
również  korzystać terapeuci,  nauczy-
ciele, studenci oraz opiekunowie osób 

Prace osób niepełnosprawnych w bibliotece

Książka narzędziem rehabilitacji

niepełnosprawnych. Posiadamy literatu-
rę specjalistyczną, z zakresu medycyny, 

rehabilitacji i pedagogiki specjalnej  
- twierdzi Wanda Archutowska z filii dla 
niepełnosprawnych Biblioteki Miejsko-
Powiatowej.

W zbiorach biblioteki znajdują się 
także czasopisma specjalistyczne oraz 
materiały alternatywne, w tym  książki 

- zabawki i układanki edukacyjne. 
Biblioteka ma także możliwość dostar-
czania określonych pozycji księgozbioru 
osobom, które z powodu swoje niepełno-
sprawności lub przewlekłej choroby nie 
mogą opuścić mieszkania.

                                             (jk)

Czy książka potrafi być skutecznym narzędziem rehabilitacji? Okazuje się, że tak. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uczestniczący w zajęciach 
prowadzonych w kwidzyńskim Warsztacie Terapii Zajęciowej, regularnie wypożyczają książki. Postanowili to zaakcentować przygotowaniem prac plastycz-
nych, którymi zwrócili uwagę, że także są czytelnikami. W  Filii nr 2 dla Niepełnosprawnych Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie  zorganizowano 
wystawę ich prac. Dyplomy i kwiaty wszystkim autorom wręczyli Piotr Widz, dyrektor Biblioteki Miejsko-Powiatowej oraz Kamila Malinowska, zastępca 
dyrektora. Dorota Sosnowska, prowadząca biblioterapię w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, twierdzi, że w zajęciach  uczestniczy ok. 20 osób. 

W filli dla niepełnosprawnych Biblioteki Miejsko-Powiatowej zorganizowana została wystawa prac osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu: uczestnicy i organizatorzy wystawy.

Przekaż 1% na rehabilitację Franka

Bartosz Wiśniewski odbiera dyplom z rąk Piotra Widza, dyrektora Biblioteki 
Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Wanda Archutowska z filii dla niepełnosprawnych Biblioteki Miejsko-Powiatowej wręcza dyplom Magdalenie Kwaśniak.
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Stoiska WTZ w Liwie i Koperniku

Przedświąteczne kiermasze 
Przez dwie kolejne  soboty można było kupić oryginalne ozdoby 
świąteczne wykonane w Warsztatcie Terapii Zajęciwoej w Kwi-
dzynie oraz Świetlicach Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich. Przedświąteczne kiermasze odbyły się w Centrum 
Handlowym „Liwa” oraz Galerii Handlowej Kopernik.

- W tym roku po raz pierwszy zor-
ganiowaliśmy kiermasz w Centrum 
Handlowym „Liwa”. Bardzo dziękujemy 
wszystkim osobom z Centrum za gościn-
ność i wsparcie przy organizacji naszego 
kiermaszu. Już od kilku lat nasze stoiska 
można także odwiedzać przed świętami 
w Galerii Handlowej Kopernik. Bardzo 
dziękuję wszystkim osobom, które już po 
raz kolejny  umożliwiły nam organizację 
imprezy w tym miejscu. Oczywiście jak 
zawsze mogliśmy liczyć na mieszkańców, 
którzy licznie przybyli, aby zaopatrzyć 

się w wykonane w naszym warsztacie 
wyroby. Naszym kiermaszom towarzy-
szą różne gry i zabawy przygotowane 
dla najmłodszych. Nie zabrakło także 
loterii, w której każdy los wygrywał. Co 
roku dołączają do nas także harcerki z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w 
Kwidzynie, które zachęcają mieszkańców 
do odwiedzenie naszych stoisk, a także 

śpiewają i opiekują się najmłodszymi 
uczestnikami naszego kiermaszu, 
uczestniczących w zajęciach artystycz-
nych. Dochód ze sprzedaży wszystkich 
naszych wyrobów za każdym razem 
przeznaczany jest w całości na rehabi-
litację społeczną i zawodową niepełno-
sprawnych uczestników naszego war-
sztatu - twierdzi Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie.

Organizatorzy przedświątecznych 
kiermaszów to Warsztat Terapii Za-

jęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w 
Górkach, prowadzony przez Fundację 
„Misericordia”, Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Świetlice Środowiskowe 
w Kwidzynie, Młodzieżowy  Ośrodek 
Wychowawczy w Kwidzynie, Centrum 
Handlowym  „Liwa”  i Galeria Handlo-
wa Kopernik.

                                                  (jk)

Przez dwie kolejne  soboty można było kupić oryginalne ozdoby świąteczne wykonane w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie 
oraz Świetlicach Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Pierwszy kiermasz odbył się w Centrum Handlowym „Liwa”. Powodzeniem cieszyła się loteria, w której każdy los wygrywał. Nad 
przebiegiem losowania czuwały Wanda Wierucka i wolontariuszka Lucyna Barejko z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Wolontariuszka Jolanta Czajkowska zachęcała do kupowania wyrobów, wykonanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów przeznaczany jest w całości na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych uczestników.
Dziewczęta z 68 Drużyny Harcerskiej  „Wesołe Włóczęgi”, działającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie, nie tylko 
śpiewały, ale pomagały w przeprowadzeniu artystycznych zajęć dla najmłodszych uczestników kiermaszu.                     Zdjęcia: JK

Podczas kiermaszów nie mogło zabraknąć stoiska Świetlic Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kwidzynie.

Kiermasz to okazja do nabycia wyjątkowych, oryginalnych ozdób świątecznych.



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, 
terapeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, czyli powieœci 
na płytach CD (także w formacie MP3), przeznaczone  dla osób niewid-
omych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauczycielom, studentom oraz 
opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną z zakresu medycyny, 
rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują 
się również czasopisma specjalistyczne 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: 8.00 -16.00
     Wtorek: 8.00 - 16.00
     Środa: 8.00 - 15.00
     Czwartek: 8.00 - 16.00
     Pi¹tek: od 8.00 - 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
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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



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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Pomorski Mityng Pływacki OS w Chojnicach

Pływacy przywieźli worek medali 

Na zdjęciu ( od lewej): Jarosław Chorzępa,  Łukasz Sobczuk i  Artur Jurczak z Klubu Olimpiad Specjanych przy Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie.                                                                                                                                                          Fot. JK

Honorowym gościem imprezy był Lech Stoltman, zdobywca brązowego medalu w pchnięciu kulą podczas igrzysk paraolimpijskich w Rio de 
Janeiro. Na zdjęciu z Anną Łopacińską i IzabeląGabrysiak, zawodniczkami Olimpiad Specjalnych.    Fot. archiwum Anny Łopacińskiej.

- W zawodach udział wzięło ponad 
100 zawodników, którzy startowali 
w różnych grupach sprawnościo-
wych. Nasi zawodnicy wypadli 
bardzo dobrze, o czym świadczą 
zdobyte medale. Ciężka, a przede 
wszystkim regularna praca na ba-
senie opłaciła się. Warto podkreślić, 
że zawodnicy mieli okazję spotkać 
się z honorowym gościem imprezy, 
którym był Lech Stoltman, zdobywca 
brązowego medalu w pchnięciu kulą 
podczas igrzysk paraolimpijskich w 
Rio de Janeiro - podkreśla Wanda 
Wierucka, opiekun pływaków z 
Klubu Olimpiad Specjalnych War-
sztatu Terapii Zajęciowej Fundacji 
„Misericordia” w Kwidzynie.

Łukasz Sobczuk (KOS WTZ Kwi-
dzyn) zdobył złoty medal w stylu 
dowolnym i brązowy medal w stylu 
grzbietowym. Artur Jurczak (KOS 
WTZ Kwidzyn) przywiózł z zawodów 
dwa srebrne medale startując w 
stylu dowolnym i grzbietowym. Jaro-
sław Chorzępa ( KOS WTZ Kwidzyn) 
zdobył srebro w stylu grzbietowym 
i brąz w stylu dowolnym. Dwa złote 
medale przywiozła do Kwidzyna 
Anna Łopacińska (KOS DPS Kwi-
dzyn). Znakomite wyniki osiągnęli 

Złote, srebrne i brązowe medale przywieźli niepełnosprawni zawodnicy z Pomorskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych 
w Chojnicach. Sportowcy reprezentowali kluby Olimpiad Specjalnych działających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej, Domu Po-
mocy Społecznej i Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Oprócz sukcesów indywidualnych srebro w  sztafecie wywalczyli Grze-
gorz Plewa, Bartosz Karolak, Michał Pryjomski i Kamil Głodowicz z Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimp” przy ZSS w Kwidzynie. 

także zawodnicy z Klubu Olimpiad 
Specjalnych „Olimp” przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie. 
Grzegorz Plewa zdobył dwa złote 
medale (styl dowolny na 25 i 50 m), 
natomiast Bartosz Karolak złoty 
medal w stylu dowolnym. Ze srebr-
nym medalem wrócił z zawodów 
Karol Budzich (styl dowolny). Karol 

Żółkowski stanął na trzecim stopniu 
podium (styl dowolny). Podczas za-
wodów padły także rekordy życiowe 
zawodników. Ustanowili je Mateusz 
Gliniecki i Kamil Głodowicz. 

Organizatorzy Pomorskiego Mi-
tyngu Pływackiego Olimpiad Spe-

cjalnych, to Chojnicki Klub Żeglarski 
- Sekcja kajakowa „Szansa”, Zespół 
szkół Specjalnych w Chojnicach i 
Chojnicki Klub Olimpiad Specjal-
nych.

                                             (jk)

Złote, srebrne i brązowe medale przywieźli niepełnosprawni zawodnicy z Pomorskiego  Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych w Chojnicach.                                                Fot. Anna Łopacińska


