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Powiatowa olimpiada osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawni z ośrodków z całego powiatu wzięli udział w Powiatowej Olim-
piadzie Kół i Środowisk Osób Niepełnosprawnych. To już szóste zawody, których 
organizatorem jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”. Współorganizatorzy 
olimpiady to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. W organizacji pomaga także Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.                                                                                          
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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

- Sprawdzian odbył się w 
Zespole Szkół Mechanicz-
nych w Elblągu. W rywali-
zacji udział wzięło siedem  
warsztatów z województw 
pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego. Oprócz na-
szego zespołu i ekipy gospo-
darzy w zawodach uczest-
niczyły warsztaty z gminy 
Ryjewo, Nidzicy, Ornety, 
Nowego Miasta Lubawskie-
go i Górowa Iławeckiego. 
Przygotowywaliśmy się do 
sprawdzianu prawie dwa 

Informatyczny sukces kwidzyńskiego WTZ

Word nie miał dla nich tajemnic

Maciej Byszkowski, Łukasz Sobczuk i Przemysław Rutkowski zajęli drugie 
miejsce podczas Sprawdzianu Umiejętności Informatycznych Uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zawody odbyły się w Elblągu. Niepełno-
sprawni zawodnicy reprezentowali Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzy-
nie. Celem imprezy było wykazanie gotowości uczestników WTZ do podjęcia 
zatrudnienia, a także zachęcanie do samodzielności. 

miesiące podczas zajęć w 
naszym warsztacie. Trening 
się opłacił, gdyż zajęliśmy 
drugie miejsce w konkursie. 
Zawodnicy mieli do wyko-
nania ponad dwadzieścia 
zadań, w których musieli 
wykazać się znajomością 
obsługi komputera, umie-
jętnością pracy w programie 
Paint czy Microsoft Word. 
Zwyciężyli gospodarze, ale 
niewiele zabrakło nam do 
zwycięstwa, o które będzie-
my chcieli powalczyć w przy-
szłym roku - mówi Marcin 

Zawadzki, opiekun zawod-
ników z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, z 
siedzibą w Górkach.

Przemysław Rutkowski, 
biorący udział w konkursie, 
wyjaśnia, że zadania ze zna-
jomości obsługi programów 
Paint i Word polegały na 
zrobieniu rysunku w Paincie   
określonych wymiarach i 
przygotowaniu dokumentu 
w Wordzie, postępując we-
dług poleceń. 

- Wbrew pozorom nie było 
to aż tak trudne, tym bar-

dziej, żeniemal identyczne 
zadania ćwiczyliśmy podczas 
zajęć w pracowni kompu-
terowej. Mogę się zgodzić 
z innymi uczestnikami, że 
najtrudniejszym elementem 
sprawdzianu była praca 
na tabelach. Informatyką 
interesuję się praktycznie 
od zawsze, więc nie miałem 
problemów z zadaniami. Na 
stanowiskach komputero-
wych, z których korzystali-
śmy podczas sprawdzianu, 
jest zainstalowana starsza 
wersja Worda, co było pew-
nym utrudnieniem, ale i 
z tym dałem sobie radę 
- twierdzi Przemysław Rut-
kowski.

Dobrze spisali się także 
zawodnicy z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Ryjewie, 
którzy zajęli czwarte miejsce 
w konkursie. Organizatorzy 
sprawdzianu informatyczne-
go to Warsztat Terapii Zaję-
ciowej przy Stowarzyszeniu 
„Tacy sami”, Stowarzyszenie 
„Tacy sami” i Zespół Szkół 
Mechanicznych w Elblągu.

                                 (jk)

- Pani Adela to bardzo 
aktywna uczestniczka. Bie-
rze udział we wszystkich 
zajęciach. Seniorzy uczest-
niczący w prowadzonych u 
nas zajęciach postanowili 
zrobić jej niespodziankę z 
okazji 90. urodzin. Sami 
przygotowali tort i zorga-

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

Urodzinowe przyjęcie

Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Senior +”  
w Kwidzynie to ludzie bardzo aktywni, pełni 
inwencji i pamiętający o innych. Przekonała się 
o tym 90-letnia pani Adela, dla której przygoto-
wali niespodziankę z okazji urodzin. Zaskoczeni 
organizacją urodzinowego przyjęcia byli także 
pracownicy placówki.

nizowali przyjęcie. Sami 
byliśmy zaskoczeni, że nasi 
seniorzy zrobili wszystko 
sami. Potwierdza to tylko 
to, co już kiedyś mówiłam: 
nasi seniorzy to bardzo ak-
tywne osoby, które zaska-
kują nas swoimi pomysłami 
i bardzo angażują się we 
wszystko co robią - mówi 
Małgorzata Jedlina, koor-

dynator Dziennnego Domu 
Pobytu „Senior+”.

Dzienny Dom Pobytu 
„Senior+” rozpoczął działal-
ność z początkiem września 
bieżącego roku. Zajęcia 
prowadzone są w dni ro-
bocze, w godz. 7.30-15.30. 
Seniorzy mogą w domu 

zjeść śniadanie i obiad. 
Uczestnikami zajęć mogą 
być osoby mieszkające w 
Kwidzynie, niepracujące, 
które ukończyły 60. rok 
życia. Siedzibą domu jest 
budynek naprzeciwko Urzę-
du Miejskiego, którego mo-
dernizacja zakończyła się w 
połowie roku. 

                                (jk)

Maciej Byszkowski, Łukasz Sobczuk i Przemysław Rutkowski zajęli drugie miejsce podczas Sprawdzianu Umiejętności Informatycznych Uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Zawody odbyły się w Elblągu. 

Sprawdzian odbył się w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu. W rywalizacji udział wzięło siedem  
warsztatów z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Maciej Byszkowski, Łukasz Sobczuk i Przemysław Rutkowski oraz Marcin Zawadzki, opiekun zawodników, 
odbierają nagridy od organizatorów za zajęcie drugiego miejsca. 

Tort dla 90. uczestniczki zajęć prowadzonych w ziennym Domu Pobytu „Senior +”.

Seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Dziennym Domu Pobytu „Senior +”postanowili 
zorganiozwać urodzinową imprezę dla pani Adeli.       
                                                                                                                            Zdjęcia: DDP „Senior +”
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Morska nagroda za zwycięstwo

- W maju bieżącego roku 
w Gdańsku odbyły się za-
wody tenisa stołowego dla 
osób niepełnosprawnych. 
Wygraliśmy wtedy tur-
niej, a nagrodą był rejs 
po Zatoce Gdańskiej. Przy 
molo w Sopocie czekał na 
nas jacht Alf, na pokład 
którego wchodziliśmy z 
pewną dozą nieśmiałości, 
ale już po chwili rozmo-
wa z kapitanem znacznie 
uspokoiła drużynę i wpro-
wadziła, mimo deszczu, 
pogodny nastrój wśród 
załogi. Podczas wyprawy 
podziwialiśmy krajobrazy, 
w tym pomnik Wester-
platte. Po dopłynięciu do 
Gdańska  zwiedzaliśmy 
Stare Miasto. Po posiłku 
w restauracji udaliśmy się 
w rejs powrotny do Sopotu 
- relacjonuje Damaris Rad-
tke-Drosińska, opiekun 
grupy z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Ryjewie. 

Opiekunem grupy, która 
wzięła udział w rejsie, była 
także Natalia Borowska. 
W rejsie uczestniczyli Syl-
wia Janiszewska, Michał 
Kozelski, Bogdan Bielak, 
Piotr Koński, Roman Le-
szek i Andrzej Cylke.

W Pomorskiej Lidze Te-

Rejs niepełnosprawnych tenisistów

Tenisiści z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Ry-
jewie mogą uznać koń-
czący się rok za udany. 
Na swoim koncie zano-
towali wiele sukcesów, w 
tym także w turniejach 
Pomorskiej Ligi Tenisa 
Stołowego Osób Niepeł-
nosprawnych. Zwycię-
stwo w jednym z takich 
turniejów przyniosło 
niepełnosprawnym 
zawodnikom nagrodę w 
postaci rejsu jachtem po 
Zatoce Gdańskiej.

nisa Stołowego Osób Nie-
pełnosprawnych startuje 
ok. 130 tenisistów z całego 
Pomorza. Jej organizato-
rem jest Stowarzyszenie 
Na Drodze Ekspresji. Te-
nisiści, w zależności od po-

ziomu sprawności, startują 
w trzech grupach: A, B i C. 
Razem z niepełnosprawny-
mi tenisistami w ligowych 
rozgrywkach biorą udział 
także opiekunowie.

                               (jk) 

Bardzo krzywdzące wobec 
osób z autyzmem jest nazy-
wanie autyzmu chorobą. 
Autyzm jest zaburzeniem 
powodującym trudności w 
komunikacji i kontaktach z 
innymi osobami. Po prostu 
mózg osoby z autyzmem 
jest inaczej zaprogramowa-
ny, ale poza tym pracuje 
normalnie, więc nazywanie 
tego stanu chorobą nie jest 
zbyt trafne.

Aby zademonstrować 
problem wiedzy społeczeń-
stwa na temat autyzmu, 
można posłużyć się na przy-
kład filmem pod tytułem 
„Sonda uliczna. Autyzm i 
Zespół Aspergera” w ser-
wisie YouTube. W filmie 
tym dziennikarze z powiatu 
sanockiego pytają przypad-
kowych przechodniów czym 
jest autyzm. Odpowiedzi 
przechodniów nie napawają 
optymizmem. Dość często 
występuje tam chociażby 
wspomniany już problem 
nazywania autyzmu cho-
robą.

Bardzo poważnym proble-
mem jest również nieznajo-
mość zagadnienia autyzmu 
przez pracodawców. Może 
to prowadzić do niechęci 
przed zatrudnianiem osób 

Problem braku wiedzy o autyzmie

Autyzm to nie     
choroba psychiczna
Jednym z poważniejszych problemów osób z au-
tyzmem jest brak wiedzy społeczeństwa na temat 
tego zaburzenia. Często spotykanym stereotypem 
jest to, że osoby z autyzmem są upośledzone 
psychicznie. O ile autyzm nie wyklucza współist-
nienia zaburzeń intelektualnych, o tyle nie jest 
on sam w sobie takim zaburzeniem. 

z autyzmem. A przecież 
takie osoby wcale nie są 
gorszymi pracownikami niż 
osoby neurotypowe. Warto 
wyszukać w serwisie You-
Tube film pod tytułem „Mój 
pierwszy dzień w pracy 
360” (liczba 360 w tytule 
oznacza, że film był kręcony 
kamerą nagrywającą obraz 
w 360 stopniach). Film ten 
przedstawia mężczyznę z 
Zespołem Aspergera, który 
mimo problemów z kontak-
tami z innymi pracownikami 
dobrze sobie radzi w pra-
cy, demonstrując przy tym 
ponadprzeciętne zdolności 
matematyczne.

Podsumowując, ważne 
jest aby uświadamiać społe-
czeństwo czym jest autyzm. 
Bez zrozumienia i akceptacji 
osoby z autyzmem mają 
niepotrzebnie utrudnione 
życie. Większość osób z au-
tyzmem jest samodzielna i 
ma przynajmniej normalny 
iloraz inteligencji. Nie jest 
prawdą, że z autyzmem nie 
można mieć udanego życia - 
wystarczy spojrzeć na osoby 
takie jak Temple Grandin, 
John Elder Robison czy Jer-
ry Newport. Nie taki autyzm 
straszny, jak go malują.

Przemysław Rutkowski

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W rejsie uczestniczyli Sylwia Janiszewska, Michał Kozelski, Bogdan Bielak, Piotr Koński, Roman Leszek i Andrzej Cylke.

Uczestnicy rejsu na molo w Sopocie.                                                                        Zdjęcia: WTZ Ryjewo

Nie mogło zabraknąć zwiedzania gdańskiego Starego Miasta.

21 grudnia (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w bu-
dynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki w 
Kwidzynie (pokój nr 6) będą pełnili dyżur pracownicy 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności. To ostatni dyżur w tym roku w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego. W przyszłym roku dyżury będą się 
odbywały w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ul. Grudziądzkiej  w Kwidzynie.
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Niepełnosprawnym za-
wodnikom przyszli kibico-
wać między innymi przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych Kwidzyna i powiatu 
kwidzyńskiego, w tym Jerzy 
Śnieg, przewodniczący rady 
powiatu, Włodzimierz Dawi-
dowski z zarządu powiatu, 
Roman Bera, wiceburmistrz 
Kwidzyna i Kazimierz Gor-
lewicz, wiceprzewodniczący 
rady miejskiej. 

- Formuła olimpiady 
sprawdziła się, o czym 
świadczy liczny udział  
osób niepełnosprawnych 
ze wszystkich placówek z 

Powiatowa olimpiada osób niepełnosprawnych
Wielka sportowa zabawa w hali przy ul. Wiejskiej

Niepełnosprawni z 
ośrodków z całego 
powiatu wzięli udział 
w Powiatowej Olimpia-
dzie Kół i Środowisk 
Osób Niepełnospraw-
nych. To już szóste 
zawody, których organi-
zatorem jest Kwidzyński 
Klub Lekkoatletyczny 
„Rodło”. Współorgani-
zatorzy olimpiady to 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Dom 
Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. W organi-
zacji pomaga także 
Kwidzyńskie Centrum 
Sportu i Rekreacji.

naszego powiatu. Rehabili-
tacja jest ważna, ale ważna 
jest także zabawa i taki 
charakter ma organizowana 
impreza, w której wygry-
wają wszyscy bez względu 
na wynik - twierdzi Lech 
Kwiatkowski, prezes Kwi-
dzyńskiego Klubu Lekkoat-
letycznego „Rodło”.

Ol impiadę  otworzy ł 
Włodzimierz Dawidowski 
z zarządu powiatu, który 
podkreślił zabawowy cha-

rakter imprezy, w której 
uczestniczą osoby niepeł-
nosprawne ze wszystkich 
placówek zajmujących się 
rehabilitacją.

Przed rozpoczęciem spor-
towych zmagań zawodnicy 
wysłuchali kilku piosenek 
w wykonaniu zespołu z kwi-
dzyńskiego WTZ, z siedzibą 
w Górkach.

Większość konkurencji 
doskonale znana jest uczest-
nikom zawodów. To między 

innymi toczenie piłki mię-
dzy nogami, przekazywanie 
piłki górą w rzędzie czy 
sztafetowy wyścig z prze-
wracaniem kubków. Zawody 
poprowadził Marek Sroka 
z Kwidzyńskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji.

Jerzy Śnieg, przewod-
niczący rady powiatu kwi-
dzyńskiego, uważa, że ten 
rok był bogaty w imprezy 
organizowane dla osób nie-
pełnosprawnych.

- Rok się jeszcze nie koń-
czy, ale  dużo się w nim dzia-
ło, jeśli chodzi o organizację 
imprez dla osób niepełno-
sprawnych. Należy takim 
osobom stwarzać takie wa-
runki, aby mogły się czuć 
się jak wszyscy mieszkańcy 
naszego powiatu. Ważne, 
aby osoby niepełnosprawne 
mogły uczestniczyć w takich 
imprezach, jak chociażby ta 
olimpiada. Oczywiście zda-
ję sobie sprawę, że środki 
finansowe odgrywają tutaj 
ważną rolę i zawsze ich 
brakuje. Chciałoby się zro-
bić coś więcej, ale brakuje 
pieniędzy, ale nie możemy 
narzekać. Musimy o te środ-
ki zabiegać. Jako samorząd 
będziemy cały czas wspierać 
osoby niepełnosprawne - 
twierdzi Jerzy Śnieg. 

Uczestniczy olimpiady po 
intensywnych przeżyciach, 
związanych z konkuren-
cjami sportowymi, mogli 
zrelaksować się podczas dy-
skoteki przygotowanej przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. Po zaciętej 
rywalizacji wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe 
zdjęcia oraz puchary z rąk 
Włodzimierza Dawidowskie-
go z zarządu powiatu.

                                 (jk)

Niepełnosprawni z ośrodków z całego powiatu wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie Kół i Środowisk Osób Niepełnosprawnych.

To już szóste zawody, których organizatorem jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”. 

W zawodach liczy się udział. Wygrywają wszyscy, bez względu na wynik. 

Po zaciętej rywalizacji wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe zdjęcia oraz puchary z rąk Włodzimierza 
Dawidowskiego z zarządu powiatu.

Większość konkurencji doskonale znana była uczestni-
kom zawodów, także tym najmłodszym. Z rąk Włodzimierza Dawidowskiego puchar odbiera drużyna Przedszkola Kolorowego w Kwidzynie.
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                        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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Kup oryginalne ozdoby na święta

W Galerii Handlowej 
„Kopernik” odbędzie 
się doroczny kiermasz 
świąteczny. 9 grud-
nia, w godz. 10.00-
13.00, w holu galerii 
będzie można kupić 
oryginalne ozdoby 
świąteczne wykonane 
w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzy-
nie oraz Świetlicach 
Środowiskowych Sto-
warzyszenia Rodzin 
Katolickich. 
Współorganizatorem 
kiermaszu, oprócz Galerii 
Handlowej „Kopernik”, 
jest Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Kwidzy-
nie. Podczas kiermaszu 
zaplanowano warsztaty ar-
tystyczne, podczas któ-
rych będzie można 
wykonać samo-
dzielnie ozdoby 
świąteczne. 

Przedświąteczny kiermasz w Galerii Handlowej „Kopernik” 
Nie zabraknie odwiedzin 
Mikołaja i kolę-
dowania. 
Zapla-
no-
wano 
rów-
nież 
słodką 
loterię. Dochód ze 
sprzedaży wszystkich 
wyrobów przezna-
czony zostanie 
w całości na 
rehabilitację 
społeczną i 
zawodową 
niepełno-

sprawnych 
uczest-
ników 
War-
sztatu 
Terapii 
Zajęcio-
wej w 
Kwi-
dzynie. 

Siedzi- ba kwidzyńskie-
go Warsztatu 

Terapii 
Zaję-
ciowej 
znajduje 

się w za-
bytkowym 

dworku w Gór-
kach, w gminie Kwidzyn. 
Od stycznia 2004 roku pro-

wadzi go kwidzyńska 
Fundacja „Miseri-

cordia”. Podczas 
zajęć niepeł-
nosprawni 
mieszkańcy 
powiatu 

kwidzyńskiego zdoby-
wają wiele umiejętności, 
które przydają się w 
życiu codziennym, ale 
przede wszystkim w 
przyszłej pracy 
zawodowej. 
Obecnie w za-
jęciach tera-
peutycznych 
uczest-
niczy 47 
osób. 


