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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              27.09.17 r.  Nr 215 ROK 13 

- W obecnych czasach zanika tradycja wspólnego śpiewania podczas biesiad  i spotkań towarzyskich. 
Jesteśmy na co dzień zarzucani różnorodnymi utworami muzycznymi, w większości nie przedstawia-
jącymi większej wartości. Zapominamy o zbawiennym wpływie muzyki na nasze codzienne życie. 
Muzyka i śpiew mogą stać się także wyrazem miłości do Stwórcy - wszak „kto śpiewa, dwa razy się 
modli” - twierdzą organizatorzy Integracyjnego Przeglądu Piosenki Religijnej, który odbył się w Gór-
kach (gmina Kwidzyn). Jego organizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, prowadzo-
ny przez kwidzyńską Fundację „Misericordia”.                                                                             str. IV i V 

Kto śpiewa, dwa razy się modli



www.fundacjamisericordia.pl 27.09.17 II

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany podczas zajęć 
prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą 
w Górkach, prowadzonym przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.      
                                   
                                            Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                               tel./faks  55 279 35 64
                                          e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                       www.fundacjamisericordia.pl

Krótko i na temat

 

Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie, 
z siedzibą w Górkach, 
to placówka, w której 
prowadzona jest reha-
bilitacja społeczna i 
zawodowa dla niepeł-
nosprawnych miesz-
kańców powiatu kwi-
dzyńskiego. To miejsce 
aktywnej rehabilitacji. 
Zajęcia prowadzone 
w WTZ mają w przy-
szłości ułatwić osobom 
niepełnosprawnym po-
siadającym znaczny 
lub umiarkowany sto-
pień niepełnospraw-
ności znalezienie za-
trudnienia lub nauczyć 
samodzielności. War-
sztat Terapii Zajęciowej 
funkcjonuje od ponie-
działku do piątku, w 
godz. 7.00-15.00. 

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

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

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

WTZ prowadzi Fundacja 
„Misericordia”. Do WTZ 
przyjmowane są tylko oso-
by, które chcą aktywnie 
uczestniczyć w procesie, 
który umożliwi samodziel-
ne funkcjonowanie. Pod-

czas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego zdobywają wiele 
umiejętności, które przydają 
się w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim w 
przyszłej pracy zawodowej. 
Aby zostać uczestnikiem 
warsztatu należy uzyskać, 
w orzeczeniu o stopniu nie-
pełnosprawności, wydanym 
przez Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Stopniu Nie-
pełnosprawności, zapis we 
wskazaniach: uczestnictwo 
w terapii zajęciowej. Bez 
tego zapisu nie można być 
uczestnikiem warsztatu. 
Działalność warsztatu fi-
nansowana jest w 90 proc. 
przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Pozostałe środki 
pochodzą od samorządu po-
wiatu. Zajęcia prowadzone 
są w pracowniach terapii 
życia codziennego, edukacyj-
no-stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-
gospodarczej. Wobec wszyst-
kich uczestników zajęć te-
rapeutycznych stosowane 
są dwie formy rehabilitacji 
medycznej: kinezyterapia 
(obejmuje miedzy innymi 
ćwiczenia gimnastyczne i 
różne formy czynnego wypo-
czynku i relaksu) i fizykote-
rapia (elektroterapia, termo-
terapia, światłolecznictwo i 
ultradźwięki, magnetotera-
pia, laseroterapia). Obecnie 
w zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Górkach uczestniczy 
47 niepełnosprawnych osób. 
Warsztat powstał w paź-
dzierniku 1993 roku przy 
Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. Od pierwszego 
stycznia 2004 roku prowadzi 
go kwidzyńska Fundacja 
„Misericordia”, w zabytko-
wym dworku w Górkach 
(gmina Kwidzyn).

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Harmonogram dyżurów

19 października (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w 
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki w 
Kwidzynie (pokój nr 6) będą pełnili dyżur pracownicy Po-
wiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
W trakcie dyżuru w starostwie będą wydawane druki wniosków, 
przyjmowane wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnospraw-
ności 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: 16 listopada i 21 grudnia.

      Legitymacja dla osoby niepełnosprawnej
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych infor-

muje, że stopień niepełnosprawności w legitymacji wpisuje się 
obecnie wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to 
rozwiązanie nowe, do dnia 31 sierpnia bieżącego roku stopień 
niepełnosprawności wpisywany był z urzędu. Symbol przyczy-
ny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na 
wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to rozwiązanie analogiczne 
do dotychczasowego. Powiatowy zespół wystawia legitymację 
dokumentującą niepełnosprawność wyłącznie na podstawie 
orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 
16 roku życia wydawanego przez zespół do spraw orzekania 
o niepełnosprawności. Ta sama zasada dotyczy wystawiania 
legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, którą 
powiatowy zespół wystawia wyłącznie na podstawie orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do 
ulg i uprawnień, wydawanego przez zespół do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego 
(ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania 
przedmiotowych legitymacji. Podstawą wydania każdej z legity-
macji jest ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, 
stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i upraw-
nień. Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie, od którego nie 
wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa 
do wniesienia odwołania i wreszcie wyroku sądu, od którego nie 
wniesiono środka zaskarżenia. Od 1 września tego roku zmia-
nie uległ wzór blankietu legitymacji. Nie jest zatem możliwe 
wystawienie legitymacji na wzorze obowiązującym wcześniej, co 
oznacza, że realizacja wszystkich wniosków złożonych do dnia 31 
sierpnia powinna zostać do tego dnia zakończona. Legitymacje 
wystawione przed dniem 1 września br. zachowują ważność na 
czas w nich określony. Legitymacje wydawane są na okres waż-
ności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na: 5 lat - w przypadku 
legitymacji dokumentujących niepełnosprawność; 10 lat - w 
przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnospraw-
ności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. 
W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację 
wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę 
do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych, takich jak w 
przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 
stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60 roku 
życia. W przypadku tych osób niepełnosprawnych możliwe jest 
wydanie legitymacji na stałe.

        Dworce i perony dla niepełnosprawnych
Urząd Transportu Kolejowego zlecił pracownikom Politech-

niki Gdańskiej  „Ekspertyzę w zakresie dostępności kolejowych 
obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz 
ograniczoną możliwością poruszania się”. Dokument podpowiada 
jak zaprojektować dworce i perony, aby bez ograniczeń mogły 
z nich korzystać osoby niepełnosprawne. Z dokumentu wynika 
między innymi, że: kluczowe kwestie dostępności powinny doty-
czyć umożliwienia wejścia do obiektu, bezpiecznego przebywania 
w obiekcie i intuicyjnej ewakuacji z obiektu przez wszystkich 
użytkowników, w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby 
starsze. Główne założenia dostępności powinny obejmować mię-
dzy innymi równoprawny dostęp do głównych funkcji obiektu, 
wyznaczenie systemu parkowania pojazdów samochodowych w 
pobliżu jednego z głównych wejść, w tym lokalizacja punktów 
wysadzania podróżnych, wolne od przeszkód ciągi piesze prowa-
dzące do wejścia, oświetlenie zewnętrzne o odpowiednim natę-
żeniu i lokalizacji ograniczające np. efekty olśnienia, dostępne 
meble miejskie (ławki, kosze itp.), informacje przy wejściu do 
obiektu, jak najkrótsze dystanse pomiędzy głównymi funkcjami 
obiektu, wejścia i wyjścia na poziomie terenu, proste i logiczne 
układy funkcjonalne przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej, 
dostępne połączenia kondygnacji użytkowych obiektu, łatwy 
dostęp do punktów informacyjnych, wind i toalet, w tym dosto-
sowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, intuicyjne, 
oczywiste i dostępne trasy ewakuacji pożarowej, przestronne 
windy wyposażone w systemy dostępu dla osób z ograniczeniami 
percepcji, bezpieczne schody, które są wygodne w użytkowaniu 
i umożliwią bezpieczną ewakuację w sytuacjach zagrożenia, 
antypoślizgowe nawierzchnie ciągów pieszych, szerokie otwory 
drzwiowe i łatwa obsługa drzwi, wystarczająca przestrzeń wokół 
drzwi, która umożliwi otwarcie i zamknięcie drzwi osobie poru-
szającej się na wózku inwalidzkim, wystarczająco dużo miejsca 
na manewrowanie, odpowiednią wysokość, położenie i łatwą 
obsługę przełączników i przycisków, dobre oświetlenie, dobry 
wizualny kontrast ścian, podłóg, drzwi i oznakowania, czytelne 
i zrozumiałe dla wszystkich oznakowanie.

Zajęcia tylko dla aktywnych
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Dom Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie 
jest jednostką organiza-
cyjną powiatu kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje od 
1972 r. Ponad 40-letnia 
tradycja i doświadcze-
nie gwarantują fachową 
opiekę pielęgniarską, me-
dyczną, rehabilitacyjną, 
socjalną i duszpasterską 
oraz szeroka ofertę kultu-

ralno-oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie 
chorych kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- 
osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego 
pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną 
z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji 
i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej 
pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy 
i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt 
ortopedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zie-
lone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia 
mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane 
mogą odwiedzić dom. 

Bliższych informacji udziela pracownik socjalny: Anna Flader.                                    
                                   Tel. 55 279 37 21, 
                         e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej 
„ Słoneczne Wzgórze” w Ry-
jewie jest jednostka organiza-
cyjną powiatu kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla osób doro-
słych przewlekle psychicznie 
chorych i niepełnosprawnych 
intelektualnie. Dom funkcjonu-
je od 1966 roku. Na terenie pla-
cówki znajdują się 4 budynki 
mieszkalne, w których oferuje 
się pokoje 1,2,3- osobowe z 

umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej 
pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  
oraz  salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  (obecnie pełniąca funkcje 
sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, kuchnie główną  
oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców mogą 
skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. Dom świadczy usługi 
bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującym standardem dla 
180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświadczony zespół pracowników działu 
opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, 
pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Miesz-
kańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom położony jest 
na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”. Jest otoczony lasem, na jego 
terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  rekreacji. Na terenie Domu 
znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co zachęca 
do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni: Wioletta Kowalska, 
Iwona Schultz, Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko.                                            

                                           Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
                                           e-mail: dom@dpsryjewo.pl

W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Podlegają organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzy-
nie. Domy spełniają obowiązujące standardy określone w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami 
oraz Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. Dom Pomocy 
Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, 
natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dokumentacja potrzebna do wydania skierowania do DPS:
  wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu pobytu osoby 
zainteresowanej umieszczeniem w dps i stwierdzenie braku 
możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 pisemna zgoda o ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej osoby zainteresowanej pobytem lub jej opiekuna prawnego;
  oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się 
o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu członków 
rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt;
 decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego, 
zasiłku pielęgnacyjnego;
 aktualne badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie o potrzebie 
sprawowania całodobowej opieki oraz braku przeciwwskazań do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej;
 opinia ośrodka pomocy społecznej, dotycząca stopnia sprawności 
osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Decyzje o skierowaniu i decyzje ustalającą opłatę za pobyt 
w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej 
dla osoby ubiegającej się.

                 Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
1. mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury,
 renty, zasiłku).

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej 
wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę  o wpisaniu na listę oczekujących 
oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. Osoba oczekująca na umieszczenie w dps otrzymuje również informacje o terminie przyjęcia, o zasadach 
pobytu i sposobie funkcjonowania domu oraz zakresie świadczonych usług. Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.

                 Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                            82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                           tel./faks: (55) 277-42-36, 277-42-57 
               www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

              Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                 82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279-37-21; faks (55) 279-38-67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy 
społecznej lub jej opiekuna prawnego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamiesz-
kania lub ostatniego miejsca zameldowania. W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udzieli informacji 
dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i skompletuje dokumenty potrzebne do wydania decyzji kierującej.

Jak zostać mieszkańcem domu pomocy społecznej?

Uwaga! Przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla sieroty 
zupełnej, kombatancki, kompensacyjny są wliczane do dochodu 
mieszkańca.
2. Małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki - wg umowy zawartej 
pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 
pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium 
(tj. 1626 zł ponieważ  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 
wynosi 542 zł)

- w przypadku osoby w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest 
wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwo-
ta dochodu pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1368 zł, ponieważ kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł) lub rodzina wyraża zgodę na 
dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej 
pobytem w domu pomocy społecznej.

3. Gmina z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy 
między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy 
społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2017 rok 
wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 3409 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3217 zł
4. Inne osoby

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
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Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej

W obecnych czasach za-
nika tradycja wspólnego 
śpiewania podczas biesiad  
i spotkań towarzyskich. 
Jesteśmy na co dzień za-
rzucani różnorodnymi 
utworami muzycznymi, 
w większości nie przed-
stawiającymi większej 
wartości. Zapominamy o 
zbawiennym wpływie mu-
zyki na nasze codzienne 
życie. Zapominamy, że 
m.in. poprzez obcowa-
nie z melodią i rytmem 
rozwijamy swój intelekt, 
wrażliwość i poszerzamy 
horyzonty myślowe. Muzy-
ka i śpiew mogą stać się 
także wyrazem miłości do 
Stwórcy - wszak „kto śpie-
wa dwa razy się modli” 
- twierdzą organizatorzy 
Integracyjnego Przeglądu 
Piosenki Religijnej, który 
odbył się w Kwidzyńskim 
Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznym w Górkach 
(gmina Kwidzyn).

Kto śpiewa, dwa razy się modli 

Organizatorem imprezy 
był Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie, z siedzi-
bą w Górkach, prowadzony 
przez Fundację „Misericor-
dia”. W organizację włączyli 
się: Kwidzyński Park Prze-
mysłowo-Technologiczny, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie, Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w 
Kwidzynie oraz Kwidzyńskie 

Centrum Sportu i Rekreacji. 
W przeglądzie wzięły udział 
zespoły z warsztatów terapii 
zajęciowej z województwa 
pomorskiego. Powiat kwi-
dzyński reprezentował War-
sztat Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w 
Kwidzynie.

Przegląd otworzył Jerzy 
Godzik, starosta kwidzyński. 
Zespoły oklaskiwali między 
innymi Jerzy Śnieg, prze-
wodniczący rady powiatu 
kwidzyńskiego, Włodzimierz 
Dawidowski z zarządu powia-
tu oraz Kazimierz Gorlewicz, 
prezs Fundacji „ Misericordia” 
w Kwidzynie. O duchowym 
znaczeniu piosenki religijnej 

mówił ks. Wiesław Paradow-
ski, proboszcz parafii św. 
Brata Alberta Chmielowskie-
go w Kwidzynie. Imprezę pro-
wadził ks. Radosław Kluska 
z  kościoła parafialnego p.w. 
Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Malborku. Bogdan 
Muchowski, kierownik War-
sztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie ma nadzieję, że 
wszyscy uczestnicy przeglądu 

wyjechali z Kwidzyna i gminy 
Kwidzyn zadowoleni. 

- Cieszę się, że wszystkie 
zespoły, które zadeklarowały 
swój przyjazd wzięły udział w 
przeglądzie. Niektórzy mu-

sieli wstać bardzo wcześnie, 
aby dojechać do Kwidzyna. 
Tak było w przypadku War-
sztatu Terapii Zajęciowej 
Polskiego Związku Niewido-
mych w Słupsku. Członkowie 
zespołu, którzy zaśpiewali 
podczas naszej imprezy, aby 
zdążyć na czas musieli wstać 
o czwartej rano.  Realizacja 
naszej integracyjnej imprezy 
nie byłaby możliwa, gdy-

by nie wsparcie samorzą-
du powiatu. Ze Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie 
otrzymaliśmy dofinansowa-
nie, w ramach wspierania 
działań w zakresie integracji 
oraz szeroko rozumianej re-
habilitacji zmierzającej do 
ograniczenia skutków niepeł-
nosprawności. Pomieszczeń, 
w których zorganizowaliśmy 
przegląd, użyczył nam za-
rząd Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicz-
nego. Wsparcie w organizacji 
imprezy uzyskaliśmy także 
z Kwidzyńskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji, Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego. Chciałem po-

dziękować wszystkim, którzy 
aktywnie włączyli się w przy-
gotowania oraz wzięli udział 
w przeglądzie. Dziękuję tak-
że rodzicom uczestników 
naszego warsztatu, którzy 
włączyli się w przygotowania 
imprezy -  mówi  Bogdan 
Muchowski.

Dodaje, że ma nadzieję, 
że nie będzie to ostatnia 
tego typu impreza, a jej or-
ganizacja otworzy drzwi do 

organizowania kolejnych 
przeglądów w przyszłości. 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody za udział w 
przeglądzie. Wręczył je Wło-
dzimierz Dawidowski z zarzą-
du powiatu, który podkreślił, 

że z przyjemnością uczestni-
czył w kolejnej, zorganizowa-
nej przez Warsztat Terapii 

Występ zespołu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, w składzie: Łukasz Godzik, Jerzy Tłuchowski (wolontariusz), 
Łukasz Hartman, Łukasz Sobczuk. Katarzyna Kęsy (wolontariuszka), Malwina Dubik i Radosław Stefanowicz. Występ przygo-
towała Joanna Postawa-Wolnik.

Wszystkich gości powitali tańcem uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Imprezę prowadził ks. Rado-
sław Kluska z  kościoła parafial-
nego p.w. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Malborku

O znaczeniu piosenki religijnej 
mówił ks. Wiesław Paradowski, 
proboszcz parafii św. Brata Alber-
ta Chmielowskiego w Kwidzynie. 

Przegląd otworzył Jerzy 
Godzik, starosta kwidzyński. 

Zajęciowej w Kwidzynie, 
bardzo udanej imprezie. Po-
gratulował wszystkim uczest-
nikom przeglądu.

Integracyjnemu Przeglą-
dowi Piosenki Religijnej to-
warzyszyła wystawa fotogra-
ficzna ilustrująca działalność 
kwidzyńskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Fryzjerka 
Kamila Jasińska chętnym 
uczestniczkom przeglądu 
układała włosy. Nie zabrakło 
także ciepłego poczęstunku 
oraz słodkości.               

                                   (jk)

Goście przeglądu: (od lewej): ks. Wiesław Paradowski, Włodzimierz Dawidowski z zarządu 
powiatu, Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji „Misericordia” , Jerzy Godzik, starosta 
Kwidzyński, Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu, Kamil Świątkowski, zastępca 
dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Anna Jankowska, dyrektor Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Monika Lipińska, wicedyrektor MOW.
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu.

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skarszewach.

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Słupsku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bytowie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czersku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starogardzie Gdańskim.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórczu.

W przeglądzie wzięli udział artyści z Warsztatu Terapii Zajęciowej z gminy Skarszewy.

Występ zespołu z WTZ Polskiego Związku Niewidomych w  Słupsku.

Wojciech Witting reprezentował 
WTZ w Starogardzie Gdańskim.

Włodzimierz  Dawidowski z 
zarządu powiatu wręcza nagro-
dy uczestnikom przeglądu.

Na scenie zespół z WTZ w Dzierzgoniu.

Harcerki 68 Drużyny Harcerskiej „Wesołe Włóczęgi” zaśpiewały utwory „Allelujah” i „Dym z Jałowca”. 

Rafał Prondzinski 
z WTZ w Bytowie

Wioletta Michalska i Katarzyna Kos z WTZ w Słupsku.
Występ zespołu z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Czerska.Zdjęcia: Jacek Kluczkowski



                        ul. Grudziądzka 30
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. 

Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów 
pozarentowych, takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopa-
trzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, 
korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia oraz o 
niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności 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 nie-
pełnosprawnej 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.

                                          ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Malborku

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja 
i doświadczenie gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, medyczną, 
rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze 
swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fry-
zjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem 
bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo 
mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i 
pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone z oczkiem 
wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom 
poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić 
dom. Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni: Anna Flader. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną 
dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w 
których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, 
WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę 
gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  (obecnie pełniąca funkcje 
sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, kuchnie 
główną  oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny miesz-
kańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. 
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z 
obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia 
doświadczony zespół pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: 
opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, 
instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci 
stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecznej w 
Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Jest 
otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  
rekreacji. Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami 
do gry w koszykówkę, co zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Bliższych informacji udziela pracownicy socjalni 
Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Iwona Schultz, Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

         Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy 
o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działań z zakresu pomocy społecznej to: umieszczanie osób 
ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, podejmowanie 
działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,  
integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania zwią-
zane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

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 na-
uczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
związanej z wychowaniem i kształceniem. 

Zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli oraz 
studentów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powieœci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz na płytach CD (także w formacie 
MP3), przeznaczone  dla osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauczycielom, stu-
dentom oraz opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji 
i pedagogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również czaspopisma 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: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-16.00, pi¹tek: 8.00-16.00             

                                             ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla Niepełnosprawnych

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w 
Kwidzynie zaprasza do odwiedzania Punktu Porad Obywatelskich. Porady 
udzielane są bezpłatnie w poniedziałki i czwartki, w godz. 11.00-13.00, 
w siedzibie Kwidzyńskiego 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

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 bezdom-
nych, a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowa-
nych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim. 

Ośrodki pomocy społecznej

                                            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

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

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 poko-
ju 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.

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

   Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl
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W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: 
prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgó-
rze” 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

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, czwart-
ki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, 
które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wy-
chowawców. Stowarzyszenie prowadzi działania obejmujące bez-
pośrednią pomoc terapeutyczną, 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

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym 
lub występującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywa-
nia alkoholu. Przyjmuje także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera 
osoby z problemem alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) 
i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni udzielana jest pomoc psychologiczna 
dzieciom i nastolatkom, których jedno lub dwoje rodziców zmaga się z problemem alkoholowym. 
Placówka realizuje pełny program terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program terapeutyczny 
realizowany jest podczas sesji grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646-44-04

              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 abs-
tynencji w życiu codziennym, spędzanie wolnego czasu, 
odpoczynek i zabawa bez alkoholu. 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 Absty-
nenta. 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).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

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 niepeł-
nosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnoś-
ciami) 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

                               ul. Ogrodowa 6     
     Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org
         e-mail: zss@powiatkwidzynski.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę 
i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. Celem nadrzęd-
nym, 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).

                            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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, 
w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy 
wielodyscyplinarną pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym 
Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 
zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii kompute-
rowych i urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne 
dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, 
sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania się. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym 
na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ 
wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie 
ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodo-
wym 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)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

                                          ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                                 tel./faks 55 261 80 30 
                                                    e-mail:aac@aac.pl 
                                                 www.aac.netidea.pl

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

                                           ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                                  tel./faks 55 279 30 22 
                                                   e-mail:otir@post.pl
                                                         www.aac.pl

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75
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Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, 
odwiedzili Centrum Nauki Experyment w Gdyni. To jedno z pierwszych tego 
typu miejsc w Polsce, w którym zabawa łączona jest z nauką. Podczas zwiedza-
nia uczestnicy mogli doświadczać różnych zjawisk oraz przekonać się na włas-
nej skórze, w jaki sposób przebiegają zjawiska fizyczne. W Centrum Nauki Ex-
peryment znajdują się stanowiska zaprojektowane w sposób interaktywny, aby 
zwiedzający mogli sami, w bezpiecznych warunkach przeprowadzać doświad-
czenia i badać zjawiska z różnych dziedzin nauki. Uczestnicy WTZ w Kwidzynie, 
prowadzonego przez Fundację „Misericordia”, podczas wycieczki do Trójmiasta 
odwiedzili również Park Oliwski. Wyjątkowo kapryśna pogoda okazał się dla 
niepełnosprawnych uczestników wycieczki wyjątkowo łaskawa.

Kwidzyński WTZ w Centrum Nauki Experyment 

Łączą naukę z zabawą

Centrum Nauki Experyment łączy naukę i zabawę.

Uczestnicy WTZ w Kwidzynie, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”, podczas wycieczki do 
Trójmiasta odwiedzili również Park Oliwski.                                        Zdjęcia: Łukasz Olszewski

Podczas zwiedzania uczestnicy mogli doświadczać różnych 
zjawisk oraz przekonać się na własnej skórze, w jaki sposób 
przebiegają zjawiska fizyczne. 

Zwiedzający mogli sami, w bezpiecznych warunkach przeprowadzać doświadczenia.

Centrum proponuje atrakcyjne formy poznawania zjawisk fizycznych.

W Centrum można poznać mechanizmy róznych zjawisk fizycznych.

Niepełnosprawni uczestnicy WTZ w Kwidzynie znakomicie 
bawili się w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. 


