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 Dziecko - to jutro. Jedno słońce nam przyświeca - pod takim hasłem odbył się w kwi-
dzyńskim teatrze charytatywny koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod ba-
tutą Jagody Wyrwińskiej. Muzyczna uczta została zorganizowana z okazji Dnia Dzie-
cka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorzy koncertu to Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie i Fundacja „Serce” im. Janusza Korczaka w Sopocie. 
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Życzenia z okazji Dnia Dziecka 
i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
złożył wszystkim starosta Jerzy 
Godzik.

- W 2006 roku sejm uchwalił, 
że 30 maja jest Dniem Rodziciel-
stwa Zastępczego. Oficjalnie to są 
rodziny zastępcze, ale uważam, że 
nieoficjalnie to po prostu rodziny. Od 
czasu do czasu wychodzę na scenę i z 
okazji Dnia Strażaka czy Dnia Policji 
wszystkim służbom dziękuję za ich 
oddanie i profesjonalizm. Wy musi-
cie mieć coś więcej, musicie mieć po 
prostu miłość, którą przekazujecie  
innym - podkreślił Jerzy Godzik. 

Urszula Burtowicz-Kulesza, kie-
rująca Fundacją „Serce” im. Janusza 
Korczaka w Sopocie, podkreśla, że 
koncerty dla dzieci i rodzin zastęp-
czych to już wieloletnia tradycja.

- „Dziecko - to jutro. Jedno słońce 
nam przyświeca”, to piękne słowa 
Janusza Korczaka. Koncert dedy-
kowany jest przez Polską Filhar-
monię Kameralną Sopot dzieciom 
i rodzicom. To już nasza tradycja, 
że koncert odbywa się podczas 
Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego. Z orkiestrą współpra-
cujemy od wielu lat. Koncerty i ta 
piękna muzyka płyną przez całe 
województwo - powiedziała Urszula 
Burtowicz-Kulesza.

To już druga impreza, którą 
wspólnie zorganizowały Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie i Funda-
cja „Serce”.

Dzień Dziecka i Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Niezwykły koncert dla niezwykłych ludzi
Dziecko - to jutro. Jedno słońce nam przyświeca - po takim hasłem odbył się w kwidzyńskim teatrze charytatywny koncert Polskiej Fil-
harmonii Kameralnej Sopot pod batutą Jagody Wyrwińskiej, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 
Jego organizatorzy to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie i Fundacja „Serce” im. Janusza Korczaka w Sopocie. Widow-
nię oprócz dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych wypełnili wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W koncercie udział 
wzięli także przedstawiciele władz lokalnych, w tym  Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu, 
Roman Bera, wiceburmistrz miasta i Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie. Nie zabrakło także przedsta-
wicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kwidzynie, w tym Renaty Majdy, kierow-
nika PCPR. Do Kwidzyna przyjechała Urszula Burtowicz-Kulesza, kierująca Fundacją „Serce” im. Janusza Korczaka w Sopocie.

- Pierwsza była imprezą nowo-
roczną. Wręczyliśmy wówczas ok. 
270 paczek dzieciom z pieczy zastęp-
czej z powiatu kwidzyńskiego, ale też 
ufundowaliśmy podnośnik i specjal-
ną matę masującą dla dziewczynki 
z rodziny zastępczej. Jeśli chodzi 
o koncerty z okazji Dnia Dziecka 
i Dnia Rodzicielstwa zastępczego 

jesteśmy ich współorganizatorem 
od wielu lat. Od 2009 roku współ-
pracujemy z Polską Filharmonią 
Kameralną Sopot. Koncerty odby-
wały się najpierw w Trójmieście, a 
obecnie organizujemy je wspólnie 
z samorządami w powiatach. W 
ubiegłym roku koncert odbył się w 
powiecie kartuskim, a w tym w po-
wiecie kwidzyńskim. Bardzo się cie-
szymy, bo to wielkie wydarzenie dla 
dzieci i rodziców oraz wiele fajnych 
artystycznych przeżyć - powiedziała 

Urszula Burtowicz-Kulesza. 
Dodała, że odbiór koncertów przez 

dzieci i rodziców jest wspaniały.
- Orkiestra potrafi współpracować 

z dziećmi i młodzieżą, często prosi 
ich na scenę. Wiele dzieci z rodzinnej 
pieczy zastępczej po raz pierwszy 
może przyjść do sali koncertowej i 
uczestniczyć w koncercie. To bardzo 

ważne, aby dzieci mogły bywać w ta-
kich miejscach i słuchać muzyki. Być 
może niektóre dzieci zarażone zo-
staną muzycznym bakcylem. Wiele 
z nich jest bardzo utalentowanych i 
dla nich taki koncert jest ogromnym 
przeżyciem. Koncert to także bardzo 
duże przeżycie dla dzieci niepełno-
sprawnych - stwierdziła Urszula 
Burtowicz-Kulesza.

W koncercie, oprócz dzieci i ro-
dziców zastępczych z powiatu kwi-
dzyńskiego, uczestniczyli także 
podopieczni Fundacji „Serce” im. 
Janusza Korczaka oraz wychowan-
kowie z placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Orkiestra przygotowała 
prawdziwą muzyczną ucztę. Nie 
brakowało znanych  autorów i ich  
dzieł, jak chociażby Cztery pory roku 
Antonio Vivaldiego. Była także mię-
dzy innymi muzyka filmowa Hansa 
Zimmera z filmu Król Lew. Imprezę 

poprowadził Krzysztof Dąbrowski.
Polska Filharmonia Kameralna 

Sopot powstała  w lutym 1982 roku. 
Twórcą orkiestry smyczkowej był 
Wojciech Rajski. Orkiestra koncer-
towała na całym świecie, między 
innymi w Filharmonii Berlińskiej, 
Cité de La Musique w Paryżu, Mu-
sikverein w Wiedniu oraz Concertge-
bouw w Amsterdamie. Koncertowała 
też w Stanach Zjednoczonych, w 
tym w J. F. Kennedy Center w Wa-
szyngtonie i Metropolitan Museum 
w Nowym Jorku. Na trasie koncer-
towej orkiestry nie zabrakło  Chin i 
Japonii. Ma na swoim koncie ponad 
60 nagranych płyt. Mimo napiętego 
grafiku muzycy znajdują czas na 
charytatywną działalność, koncer-
tując dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zastępczych.

                                             (jk) 

Dziecko - to jutro. Jedno słońce nam przyświeca - po takim hasłem odbył się w kwidzyńskim teatrze charytatywny koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod batutą Jagody Wyrwińskiej. Koncert 
został zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 

- Koncerty i ta piękna muzyka płyną przez całe województwo - powiedziała Urszula Burtowicz-Kulesza, kierująca Fundacją „Serce” 
im. Janusza Korczaka w Sopocie.

Orkiestra przygotowała prawdziwą muzyczną ucztę. Nie brakowało znanych autorów i ich dzieł, jak chociażby Cztery pory roku 
Antonio Vivaldiego. 
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22 czerwca (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w budynku Starostwa Powia-
towego 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, przyjmo-
wane wnioski o wydanie karty parkingowej, wydawane legitymacje osoby niepeł-
nosprawnej. 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 tym roku: 
20 lipca, 17 sierpnia,21 września,19 października,
16 listopada i 21 grudnia.

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Polska Filharmonia Kameralna Sopot koncertowała na całym świecie.

Kwiaty od dzieci uczestniczących w koncercie dla solistki.

Imprezę poprowadził Krzysztof Dąbrowski.

Orkiestra musiała zagrać na bis.

Podziękowania dla Jagody Wyrwińskiej, która dyrygowała orkiestrą.                                                      Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

- Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem dotycząca motywacji 
kandydatów, ich doświadczenia w opiece nad dziećmi. Rozmowa ma 
też na celu rozpoznanie możliwości, jakie kandydaci mogą zaoferować 
dziecku lub dzieciom. Dotyczy też oczekiwań kandydatów, co do wieku 
i płci dziecka.

- Badanie psychologiczne - jest to indywidualne spotkanie z kandy-
datami. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne 
określające predyspozycje psychiczne osobowościowe i kompetencje 
wychowawcze kandydatów.

- Szkolenie kandydatów (60 godz.) oraz odbycie praktyki w zawodowej 
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej - obowiązkowe (10 godz., uczestniczą w nim kandydaci, 
którzy na podstawie zgromadzonych przez PCPR informacji uzyskali 
wstępną kwalifikację). Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i 
są prowadzone metodą warsztatową w trakcie kilku spotkań. Termin 
pierwszego spotkania grupowego jest ustalony przez pracowników 
PCPR, o czym kandydaci są poinformowani. Terminy kolejnych spotkań 
ustalane są wspólnie w grupie i uwzględniają oczekiwania i możliwości 
grupy.

- Wizyta w domu - ma na celu bliższe poznanie kandydatów, osób 
wspólnie zamieszkujących, ewentualnie dzieci. W trakcie wizyty odbywa 
się rozmowa z członkami rodziny. Ważną częścią wizyty jest ustalenie 
warunków bezpieczeństwa i możliwości sprawowania prawidłowej opieki 
nad przyjętym dzieckiem.

- Kwalifikacja - po zakończeniu szkolenia, złożeniu dokumentów i uzy-
skaniu pozytywnej opinii psychologa i pedagoga dokonuje się kwalifikacji 
kandydatów. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel 
PCPR, psycholog, pedagog lub inne osoby stosownie do sytuacji. W 
trakcie spotkania kwalifikacyjnego kandydaci potwierdzają możliwości 
przyjęcia dziecka, ich wieku, określane w trakcie wcześniejszych roz-
mów z psychologiem lub pedagogiem. Określają też swoją otwartość na 
ewentualne deficyty zdrowotne dziecka.

- Okres oczekiwania na dziecko - dane kandydatów po zakwalifiko-
waniu umieszczane są w rejestrze osób zakwalifikowanych do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka. Kandydaci oczekują na propozycję opieki nad 
dzieckiem bezpośrednio z rodziny biologicznej lub mogą być rodziną 
zaprzyjaźnioną dla dziecka z placówki.

- Informacja o dziecku - kandydaci mają prawo do uzyskania wszel-
kich informacji o dziecku, jakie posiada PCPR na podstawie zebranych 
dokumentów. Są to dane na temat dziecka - jego wieku stanu zdrowia, 
rozwoju psychofizycznego, intelektualnego oraz na temat sytuacji jego 
rodziców biologicznych czy rodzeństwa.

Wszelkich informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej 
udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
Tel. 55 279 99 15 lub 646 18 00, e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm

Kto może zostać rodzicem zastępczym?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, 

które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i 
nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie 
jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny 
- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu 
egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 
są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało 
potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej; przebywają na terytorium Polski, zapewniają odpowiednie 
warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego 
indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu oraz nie były 
skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

Etapy zostania rodzicem zastępczym
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Przeciwdziałać wykluczeniu seniorów i osób niepełnosprawnych

Niemiecko-polska wymiana doświadczeń
Możliwość pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom w powiatach kwidzyńskim i Osterholz była tematem konferencji zorganizowanej  
w siedzibie kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach. Podczas konferencji osoby związane z pomocą społeczną, przedstawi-
ły rozwiązania obowiązujące w Niemczech i Polsce, które mają między innymi zapobiegać tzw. wykluczeniu społecznemu seniorów i osób 
niepełnosprawnych. Konferencja została dofinansowania ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Program spotkania przygo-
towali wspólnie przedstawiciele powiatów kwidzyńskiego i Osterholz, Rada Seniorów w  Niemczech, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, prowadzony przez kwidzyńską Fundację „Misericordia”.

W konferencji nie zabrakło przed-
stawicieli samorządu powiatu kwi-
dzyńskiego, w tym Jerzy Śnieg, 
przewodniczący rady powiatu i 
Włodzimierz Dawidowski z zarządu 
powiatu. Konferencję poprowadził 
Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie. Goście z Osterholz to Gerda 
Urbrock, członek Powiatowej Rady 
Seniorów w Osterholz oraz przed-
stawicielka organizacji Lilienthaler 
Tafel, Hannelore Gottfried, członek 
Powiatowej Rady Seniorów w Oster-
holz i Ritterhude, Michael Rockstein, 
przedstawiciel Wydziału ds. Opieki 
Społecznej w Starostwie Powiato-
wym Osterholz, Olaf Bargemann, 
prezes Stowarzyszenia „Libenshilfe 
Osterholz”, Ernst Zimmermann, 
drugi przewodniczący Powiatowej 
Rady Seniorów w Osterholz i Walter 
Dammann, zajmujący się osobami 
niepełnosprawnymi w powiecie 
Osterholz.

Gości powitał Włodzimierz Da-
widowski z zarządu powiatu kwi-
dzyńskiego, który życzył wszystkim 
owocnych obrad. 

- Z wielką przyjemnością uczest-
niczę w kolejnej konferencji, która 
daje nam możliwości wymiany do-
świadczeń, dotyczących problemów 
osób niepełnosprawnych i seniorów 
w zaprzyjaźnionych powiatach. 

Władze powiatu kwidzyńskiego 
przywiązują do tych kwestii  wiel-
ką wagę - podkreślił Włodzimierz 
Dawidowski.

Michael Rockstein wyraził prze-
konanie, że wymiana doświadczeń 
działa w obie strony i wszyscy mogą 
się od siebie wiele nauczyć.

- W Niemczech przeprowadzana 
jest obecnie bardzo ważna reforma 
w zakresie pomocy osobom niepeł-
nosprawnym. Ma to związek z przy-
stąpieniem Niemiec do konwencji 
ONZ, dotyczącej praw osób niepeł-
nosprawnych. Polska także przy-

stąpiła do tej konwencji. Podstawą 
konwencji ONZ jest pełna integracja 
osób niepełnosprawnych i seniorów 
bez wykluczeń i podziałów. Na jej 
podstawie od stycznia 2017 roku 
powstała nowa federalna ustawa o 
integracji i partycypacji - powiedział 

Michael Rockstein. 
Dodał, że najważniejsza zmiana 

polega na tym, że do każdej osoby 
niepełnosprawnej będzie podchodziło 
się indywidualnie.

- Zakres wsparcia będzie zależał 
od indywidualnych potrzeb i życzeń 
osoby niepełnosprawnej. Zależy nam 
na tym, żeby osoba, która potrzebuje 
wsparcia nie biegała od urzędu do 
urzędu, ale otrzymywała wsparcie w 
jednym miejscu - stwierdził Michael 
Rockstein.

Działalność organizacji pozarzą-
dowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych przedstawił Olaf 
Bargemann, prezes stowarzyszenia 
„Lebenshilfe Osterholz”. Z kolei 
Ernst Zimmermann, wiceprzewod-
niczący Powiatowej Rady Seniorów 
z powiatu Osterholz, omówił między 
innymi zmiany prawne w Niem-
czech, dotyczące pielęgnacji osób 
starszych i niepełnosprawnych. O 
aktywizacji osób niepełnospraw-
nych mówił Walter Dammann z 
powiatu Osterholz. Gerda Urbrock, 
członek Powiatowej Rady Seniorów 
w Osterholz, podsumowała dziesięć 
lat działalności rady. Hannelore 
Gottfried, przedstawicielka domu 
seniora „Bremer Heimstiftung”, 
zapoznała uczestników z funkcjono-
waniem placówki. Podczas drugiego 
dnia konferencji role się odwróciły. 
Przedstawiciele organizacji i instytu-
cji, zajmujących się pomocą osobom 
niepełnosprawnym i wsparciem 
dla seniorów, przedstawili rozwią-
zania funkcjonujące w powiecie 
kwidzyńskim. Wiesława Gadzińska 
omówiła działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie na przykładzie kwi-
dzyńskiej Fundacji „Sapere Aude”. 
Wiesław Nowakowski, członek Po-
morskiego Stowarzyszenia Żeglarzy 
Niepełnosprawnych, opowiedział o 
działaniach reprezentowanej przez 
siebie organizacji. Lidia Piotrowska, 
przewodnicząca Kwidzyńskiej Rady 
Seniorów przedstawiła dotychcza-
sowe działania rady. „Joannici - z 
miłości do życia” - to prezentacja 
Krystyny Chodary, kierownika 
działu opiekuńczo-terapeutycznego 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie, w której przedstawiona została 

działalność charytatywna Zakonu 
w powiecie kwidzyńskim. Bogdan 
Muchowski, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z 
siedzibą w Górkach, omówił funk-
cjonowanie placówki.

Podczas swojego czterodniowego 
pobytu w powiecie kwidzyńskim go-
ście z Osterholz mieli okazję spotkać 
się z przedstawicielami Stowarzysze-
nia 50+, której prezesem jest Ewa 
Stec oraz wziąć udział w Senioria-
dzie,  organizowanej w ramach Dni 
Prabut, w której uczestniczyło ok. 
200 osób z różnych organizacji dzia-
łających w powiatach kwidzyńskim, 
malborskim i tczewskim. Seniorzy 
rywalizowali w takich konkuren-
cjach, jak warcaby, rzut kaloszem 
czy zawodach strzeleckich. Przygo-
towali także prezentacje sceniczne, 
w tym piosenki, wiersze i scenki 
kabaretowe. 

- Zarówno Senioriada w Pra-
butach jak i spotkania podczas 
konferencji pokazują jak ważna jest 
dyskusja i wymiana doświadczeń. 
Niemieccy seniorzy twierdzą, że 
wrócą do siebie z bagażem nowych 
doświadczeń i wrażeń. Już teraz 
planujemy kolejne projekty, które 
przybliżą zarówno Polakom jak i 
Niemcom działania na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych. To 
już drugie tego typu działanie i jak 
widać transfer wiedzy i wymiana 
doświadczeń pomiędzy seniorami z 
powiatów kwidzyńskiego i Osterholz  
są bardzo potrzebne - podsumowuje 
Anna Świątkowska ze Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie. 

                                             (jk)

Uczestnicy i organizatorzy konferencji „Możliwość pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom w powiecie kwidzyńskim i Osterholz - wymiana doświadczeń”.                      Fot. Starostwo Powiatowe

W skład delegacji z Osterholz weszli Gerda Urbrock, Hannelore Gottfried, Michael Rockstein, Olaf Bargemann, Ernst Zimmermann 
oraz Walter Dammann.                                                                                                                                                            Fot. JK
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Michael Rockstein wyraził przekonanie, że wymiana doświadczeń działa w obie strony i wszyscy mogą się od siebie wiele nauczyć.

Działalność organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawił Olaf Bargemann, prezes Stowarzy-
szenia „Lebenshilfe Osterholz”.                                                                                                       Zdjęcia: Starostwo Powiatowe/JK

Ernst Zimmermann, wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Seniorów z powiatu Osterholz omówił zagadnienia dotyczące pielęgnacji 
osób starszych i niepełnosprawnych. 

W konferencji udział wzięli m.in. Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu i Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu.

Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach oprowadził po placówce gości z Osterholz. Delegacja z Osterholz wzięła udział  w Senioriadzie, imprezie towarzyszącej Dniom Prabut.               

Podczas swojego czterodniowego pobytu w powiecie kwidzyńskim goście z Osterholz mieli okazję spotkać się z przedstawicielami 
Stowarzyszenia 50+, której prezesem jest Ewa Stec.

Gerda Urbrock, członek Powiatowej Rady seniorów w Osterholz podsumowała dziesięć lat działalności rady. 

Walter Dammann omówił zagadnienia dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie Osterholz.

Hannelore Gottfried, przedstawicielka domu seniora „Bremer Heimstiftung”, zapoznała uczestników z funkcjonowaniem placówki. 



To miejsce gdzie tworzy się warunki do  edukacji, terapii i rewalidacji osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Funkcjonują: Szkoła Podsta-
wowa Specjalna nr7, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów niepełnosprawnych 
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 - informacyjno 
dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w 
szkole masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz 
i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - peda-
gogicznej, 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, terapeu-
tów, 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 niewidomych i s³abo widz¹cych. 
Terapeutom, nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. 
W zbiorach biblioteki znajdują się również 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 re-
habilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele 
działań z zakresu pomocy społecznej to: umieszczanie osób ubiegających się o 
przyjęcie do domu pomocy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do 
wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, udziela-
nie 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 rozwiązy-
waniu 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 nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

                                          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 wnio-
ski o wydanie karty parkingowej, wydawać legitymacje osoby niepełnosprawnej 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 tera-
peutyczną, udziela wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje 
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 poro-
zumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń 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 alkoholu. 
To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współ-
praca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w zakresie 
profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon 
informacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu 
Abstynenta 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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Pomoc w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kwidzynie udzielana jest w budynku przy 
ul. Chopina 26, w pokoju 206 (drugie piętro).  W poniedziałek, w godz. 8.00-15.00, we wtorek, w godz. 
13.00-20.00, w środę i czwartek, w godz. 9.00-16.00, w piątek, w godz. 8.00-15.00 oraz w sobotę, w godz. 
9.00-13.00. Telefon  690 489 654 czynny jest w godz. 8.00-15.00.

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 Zajęcio-
wej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00. 

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

WTZ prowadzi Fundacja „Mise-
ricordia”. Do WTZ przyjmowane są 
tylko osoby, które chcą aktywnie 
uczestniczyć w procesie, który umoż-
liwi samodzielne funkcjonowanie. 
Podczas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego 
zdobywają wiele umiejętności, które 
przydają się w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim w przy-
szłej 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 zapi-
su nie można być uczestnikiem 
warsztatu. Działalność warsztatu 
finansowana jest w 90 proc. przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozosta-
łe środki pochodzą od samorządu 
powiatu. Zajęcia prowadzone są 
w pracowniach terapii życia co-

dziennego, stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, wikli-
niarskiej, 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 (elektrotera-
pia, termoterapia, światłolecznictwo 
i ultradźwięki, magnetoterapia, 
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 zabyt-
kowym dworku w Górkach (gmina 
Kwidzyn).

Zajęcia w pracowni edukacyjno-stolarskiej pozwalają przygotować niepełnosprawnych uczestników WTZ do pracy.             Fot. JK                    


