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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               20.12.17 r.  Nr 220 ROK 13 

Świąteczne kiermasze Warsztatu Terapii Zajęciowej   Świąteczne kiermasze Warsztatu Terapii Zajęciowej   
i Świetlic Środowiskowych w Kwidzyniei Świetlic Środowiskowych w Kwidzynie
Bombki, zawieszki, stroiki, wiklinowe koszyki, a nawet karmniki zapełniły stoiska 
przygotowane podczas dwóch przedświątecznych kiermaszów, które odbyły się 
w Centrum Handlowym „Liwa” i Galerii Handlowej „Kopernik”. Oryginalne ozdo-
by świąteczne wykonane  zostały w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie 
oraz Świetlicach Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Klientów 
nie brakowało, o czym świadczy niemal całkowita wyprzedaż ozdób.                        
                                                                                                                                   str. IV i V str. IV i V 
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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

Gdy świąteczny czas magicznych dźwięków i zapachów 
nadchodzi, w każdym zaczynają budzić się radość i mi-
łość. To czas, w którym jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki zatrzymujemy się nagle, by rozejrzeć się 

wokół i zobaczyć to, co zwykle umyka 
w gonitwie codzienności. Dostrzegamy 
co tracimy pędząc za tym, co być może 
nie jest aż tak warte naszej uwagi. 
Radujmy się więc w ten cudowny, 

świąteczny czas, dostrzegając 
piękno otaczającego nas 

świata i ludzi, którzy tak 
ja my szukają jedynie 
szczęścia i miłości. Dziel-
my się z nimi radością 
opłatka, bez względu na 
to kim są, skąd przyszli 
i dokąd zmierzają. Niech 
Święta Bożego Narodze-
nia staną się nowym po-
czątkiem, który przynie-
sie wszystkim to, cze-
go oczekują i o czym 
marzą. Niechaj przy 
wigilijnym stole nie 
zabraknie radosnych 
spotkań w gronie rodzi-
ny i przyjaciół. Niech pod 

świąteczną choinką każdy 
znajdzie spełnione marzenia. 

Niech świąteczne dni przynio-
są także zagubione dary tym, którzy przestali wierzyć, 
że kiedykolwiek je otrzymają. Pięknych, radosnych 
i wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia życzą: 
                       Zarząd i Rada Fundacji „Misericordia” 
                       oraz pracownicy i uczestnicy Warsztatu 
                       Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Święto zostało ustano-
wione przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych. Ma 
doceniać wolontariuszy 
pracujących bezinteresow-
nie na całym świecie i 
jednocześnie podkreślać 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Spotkanie dobrych ludziSpotkanie dobrych ludzi

Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, spotkali 
się z wolontariuszkami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie 
oraz Jolantą Czajkowską i Lucyną Barejko.

znaczenie ich pracy. W 
spotkaniu udział wzięli 
także Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie 
i Wanda Masalska Szyma-
nek, psycholog w MOW i 
WTZ. Wolontariuszom za 
ich trud  podziękował ze-
spół działający w ramach 
WTZ, kierowany przez 
Joannę Postawę-Wolnik. 
Wolontariuszki z MOW 
mają się czym pochwa-

lić, gdyż od lat można je 
spotkać między innymi w 
Ośrodku Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowaw-
czym w Okrągłej Łące, 
Domu Pomocy Społecz-
nej w Kwidzynie oraz w 
kwidzyńskim hospicjum. 

Pomagają także rodzinom 
zastępczym w opiece nad 
niepełnosprawnymi dzieć-
mi. Jolanta Czajkowska i 
Lucyna Barejko wspierają 
od lat między innymi dzia-
łalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Włączają się 
też aktywnie w organizację 
zawodów rozgrywanych 
w ramach Olimpiad Spe-
cjalnych. 

                               (jk)

Jolanta Czajkowska i Lucyna Barejko wspierają od lat między innymi działalność Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej. Włączają się też aktywnie w organizację zawodów rozgrywanych w ramach Olimpiad Specjalnych.

Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, spotka-
li się z wolontariuszkami Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzy-
nie oraz Jolantą Czajkowską i Lucyną Barejko. 
Okazją do spotkania był obchodzony Międzynarodo-
wy Dzień Wolontariusza.
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W porównaniu do 
ręcznych wózków 
inwalidzkich wózki 
elektryczne są więk-
sze, cięższe i droż-
sze. Dla wielu osób 
wydatek potrzebny 
do ich zakupu jest 
po prostu zbyt duży. 
Osoby ubezpieczone 
w ZUS-ie mogą jed-
nak złożyć wniosek o 
refundację ich zakupu 
do Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Sterowanie wóz-
kiem elektrycz-
nym odbywa się 
zwykle przy 
pomocy joysti-
cka, ale ist-
nieje również 
m o ż l i w o ś ć 
dopasowania 
sposobu stero-
wania do rodzaju 
niepełnosprawności (można 
na przykład wykorzystać 
system Sip-and-Puff umożli-
wiający sterowanie wózkiem 
przez dmuchanie i ssanie 
ustami). Oprócz joysticka 
użytkownik ma do dyspozy-
cji przełączniki zmieniające 
prędkość poruszania się wóz-

Podstawowe informacje o elektrycznych wózkach inwalidzkich

Pomagają niepełnosprawnym w aktywnym życiu
Wózki inwalidzkie są cenną pomocą dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Bez nich funkcjonowanie takich osób byłoby bardzo utrud-
nione. Wózki inwalidzkie dzielą się na wózki ręczne (napędzane siłą mięśni użytkownika lub opiekuna) i elektryczne (napędzane 
silnikiem elektrycznym). Można też spotkać wózki hybrydowe, które mogą być napędzane zarówno siłą mięśni, jak i silnikiem. Dla 
niektórych osób niepełnosprawnych (na przykład takich, które mają ograniczoną siłę lub łatwo się męczą) ręczne wózki 
inwalidzkie nie są odpowiednie - takie osoby powinny raczej zaopatrzyć się w wózek elektryczny. 

ka, włączające oświet-
lenie itp. Silnik wózka 

jest zasilany przez 
akumulator, 

któ-

r e g o p o -
jemność m o ż e 
p o z w a l a ć na prze-
jechanie nawet 30 kilome-
trów na jednym ładowaniu. 
Wózki elektryczne mogą 
poruszać się z maksymal-
ną prędkością od kilku do 
kilkunastu kilometrów na 
godzinę.

Pod względem powierzch-

ni, po jakich elektryczne 
wózki inwalidzkie mają się 
poruszać, dzieli się je na 
trzy rodzaje: pokojowe (prze-
znaczone do użytku w po-

mieszczeniach), terenowe 
(przeznaczone do użytku 
na zewnątrz) oraz pokojo-

wo-terenowe. Niektóre mogą 
obracać się wokół własnej 
osi, co bardzo ułatwia ma-
newrowanie. Najpopu-

larniejsze są 
wózki elek-
tryczne, na 
k t ó r y c h 
osoba nie-
p e ł n o -
sprawna 

z n a j -
d u j e 
s ię  w 

pozycji siedzą-
cej - tak jak na 

wózku ręcznym. 
Istnieją także wózki elek-
tryczne z funkcją pionizacji. 
Takie wózki umożliwiają 
użytkownikowi poruszanie 
się w pozycji pionowej, która 
nie tylko ułatwia mu codzien-
ne funkcjonowanie, ale ma 
także pozytywny wpływ na 
jego zdrowie i poczucie god-
ności. Wózki elektryczne z 

funkcją pionizacji można też 
ustawić w pozy-
cji poziomej aby 
ułatwić opiekę 
nad użytkow-
nikiem.

I n n y m 
r o d z a j e m 
wózków elek-
trycznych są 
skutery. Są 
one prze-
znaczone 
dla osób, 
które są w 
s t a n i e  w 
miarę samo-
dzielnie się 
poruszać, ale 
mają  z tym 
problemy (np. 
ze względu na 
choroby 

p ł u c 
lub układu krą-
żenia, artretyzm albo 
znaczną otyłość). Często są 

wyposażone w kosz na zakupy. 
Skutery są też tańsze, ale mniej 
zwrotne niż zwykłe wózki 
elektryczne.

Wartym uwagi elektrycz-
nym wózkiem inwalidzkim 

jest iBOT, który został stwo-
rzony przez Deana Kamena 

we współpracy z firmami 
DEKA i  J o h n s o n 

and John-
son. iBOT 

p o t r a f i 
p o - ruszać się po 

schodach (wymaga to jednak 
trzymania się poręczy albo 
pomocy drugiej osoby), pod-
nieść się do pozycji piono-
wej, wjeżdżać i zjeżdżać 
z krawężników oraz 
samodzielnie utrzymy-
wać równowagę dzięki 
pomocy systemu czujni-

ków i żyroskopów. Może 
być także sterowany 

zdalnie. Obecnie iBOT 
nie jest produkowa-

ny, ale może się 
to zmienić dzięki 
podjętej w 2016 
roku współpracy 

między firmami 
DEKA i Toyota.

Przemysław Rutkowski
  Zdjęcia: www.upzy.com i www.karmanhealthcare.com

Zmiany w środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej pieniędzy zosta-
nie przeznaczonych dla 
warsztatów terapii za-
jęciowej oraz na likwi-
dację barier architek-
tonicznych. Samorząd 
powiatu dokonał prze-
sunięć w ramach środ-
ków, które w tym roku 
otrzymał z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnospraw-
nych. Uchwałę w tej 
sprawie podjęto podczas 
ostatniej sesji rady 
powiatu.

Rehabilitacja zawodowa - 300 000 zł
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 150 000 zł
- środki na podjęcie działalności gospodarczej -  49 100 zł
Rehabilitacja społeczna - 1 836 131 zł
- działalność warsztatów terapii zajęciowej - 1 480 644 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych - 60 924 zł
- sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych - 49 100 zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze - 268 863 zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 77 500 zł

Podział pieniędzy po zmianach
- Na podstawie osta-

tecznej analizy wydatków 
z Państwowego Fundu-
szu Osób Niepełnospraw-
nych wynika, że pozostały 
środki finansowe w ta-
kich zadaniach jak: zwrot 
kosztów wyposażenia sta-
nowiska pracy osoby nie-
pełnosprawnej w kwocie 
ponad 100 tys. zł, turnusy 
rehabilitacyjne - 266 zł i 
sport, kultura rekreacja 

- 900 zł. Niewykorzystane 
pieniądze proponujemy 
przesunąć na zakup do-
datkowego wyposażenia 
pracowni warsztatów te-
rapii zajęciowej, likwidację 
barier architektonicznych i 
technicznych oraz na dofi-
nansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny i 
przedmioty ortopedyczne. 
Przesunięte środki za-
bezpieczą potrzeby, które 
obecnie występują - twier-
dzi Renata Majda, kierow-
nik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie, która uzasadniała 
projekt uchwały  w tej 
sprawie podczas sesji rady 
powiatu.

Radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w tej sprawie. 
W tym roku na rehabilita-
cję społeczną i zawodową 
osób niepełnosprawnych w 
powiat kwidzyński otrzy-
mał ponad 2,1 mln zł.

                               (jk)

Więcej pieniędzy dla WTZ i likwidację barierWięcej pieniędzy dla WTZ i likwidację barier

Na zdjęciu: zajęcia w pracowni stolarsko-edukacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.                                                                      Fot. archiwumNa zdjęciu: zajęcia w pracowni stolarsko-edukacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.                                                                      Fot. archiwum
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 - Cieszę się, że na-
sze stoiska odwiedziło 
tak wiele osób. Wszyst-
kie rzeczy, w tym ozdoby 
świąteczne, zostały wykona-
ne  podczas zajęć prowadzo-
nych w naszym warsztacie. 
Każdego roku  staramy się 
przygotować wiele pięknych 
i oryginalnych przedmiotów, 
które stają się ozdobą każdego 
domu podczas świąt. Zorgani-
zowaliśmy też warsztaty arty-
styczne podczas których dzieci 

Przedświąteczne kiermasze w Liwie i Koperniku

Stoiska pełne świątecznych ozdób
Bombki, zawieszki, stro-
iki, wiklinowe koszyki, 
a nawet karmniki za-
pełniły stoiska przygo-
towane podczas dwóch 
przedświątecznych 
kiermaszów, które odby-
ły się w Centrum Han-
dlowym �Liwa� i Galerii 
Handlowej �Kopernik�. 
Oryginalne ozdoby 
świąteczne wykonane  
zostały w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie oraz Świet-
licach Środowiskowych 
Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich. Klien-
tów nie brako-
wało, o czym 
świadczy niemal 
całkowita wy-
przedaż ozdób. 
Współorga-
nizatorem 
kiermaszu, 
oprócz WTZ, 
Świetlic 
Środowi-
skowych 
i Centrum 
Handlowego 
�Liwa�, Gale-
rii Handlowej 
�Kopernik� był 
Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy 
w Kwidzynie.

same mogły wykonać ozdoby 
na choinkę. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć odwiedzin 
Mikołaja i śpiewania kolęd. 
Zorganizowaliśmy również 
loterię, w której każdy los wy-
grywał. Dochód ze sprzedaży 
wszystkich wyrobów, jak co 
roku, przeznaczymy w całości 
na rehabilitację społeczną i 
zawodową niepełnospraw-

nych uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzy-
nie. Chciałbym podziękować 
kierownictwu Centrum Han-
dlowego �Liwa� oraz Galerii 
Handlowej �Kopernik� za 
nieodpłatne udostępnienie 
nam miejsca i pomoc w przy-
gotowaniu stoisk, a także 
naszym wolontariuszkom Jo-
lancie Czajkowskiej i Lucynie 
Barejko, które co roku poma-
gają nam nie tylko w przy-
gotowaniu kiermaszów, 
ale biorą w 
nich czyn-
ny udział. 
Podzięko-
wanai kie-
ruję także 
do dziewcząt 
z 68 Drużyny H a r -
cerskiej �Wesołe Włóczęgi�, 

działającej w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w 
Kwidzynie, które angażują 
się w organizację naszych 
kiermaszów - mówi Bogdan 
Muchowski, kierownik War-
sztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie. 

Siedziba kwidzyńskiego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
znajduje się w zabytkowym 
dworku w Górkach, w gminie 
Kwidzyn. Od stycznia 2004 

roku prowadzi go kwidzyńska 
Fundacja �Misericordia�. Pod-
czas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego zdobywają wiele 
umiejętności, które przydają 
się w życiu codziennym, ale 
przede wszystkim w przyszłej 
pracy zawodowej. Obecnie w 
zajęciach terapeutycznych 
uczestniczy 47 niepełnospraw-
nych osób. 

                                   (jk) 

Bombki, zawieszki, stroiki, wiklinowe koszyki, a nawet karmniki zapełniły stoiska przygotowane podczas dwóch przedświątecznych kiermaszów, które odbyły się w 
Centrum Handlowym �Liwa� i Galerii Handlowej �Kopernik�.

Stoisko Świetlic Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kwidzynie.

Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów, jak co roku, przeznaczymy w całości na rehabilitację społeczną 
i zawodową niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. 

Warsztaty artystyczne podczas których dzieci same mogły wykonać ozdoby na choinkę. 
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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  Za�wiadczenie o niepe³nosprawno�ci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. 

Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawno�ci. Orzeka on g³ównie dla celów 
pozarentowych, takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze �wiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopa-
trzenia w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, 
korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia oraz o 
niepe³nosprawno�ci  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 powie�ci 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¿liwo�æ 
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: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:Konsultacje psychologiczne: wtorki w godz. 14.00-18.00, piątki, w godz. 10.00-12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa:Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa: czwartki, w godz. 15.00-17.00, piątki, 
w godz. 12.00-14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne:Porady prawne: poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim umówieniu się).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych 
i społecznych 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-Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abs-
tynencji w życiu codziennym, spędzanie wolnego czasu, tynencji w życiu codziennym, spędzanie wolnego czasu, 
odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz 
informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z 
wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 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 �w. 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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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, to placówka, w 
której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dla niepełnospraw-
nych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. To miejsce aktywnej rehabilitacji. 
Zajęcia prowadzone w WTZ mają w przyszłości ułatwić osobom niepełnospraw-
nym posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności zna-
lezienie zatrudnienia lub nauczyć samodzielności. Warsztat Terapii Zajęciowej 
funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

WTZ prowadzi Fundacja 
�Misericordia�. Do WTZ przyj-
mowane są tylko osoby, które 
chcą aktywnie uczestniczyć 
w procesie, który umożliwi 
samodzielne funkcjonowanie. 
Podczas zajęć niepełnospraw-
ni mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego zdobywają wiele 
umiejętności, które przydają 
się w życiu codziennym, ale 
przede wszystkim w przyszłej 
pracy zawodowej. Aby zostać 
uczestnikiem warsztatu na-
leży uzyskać, w orzeczeniu o 
stopniu niepełnosprawności, 
wydanym przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Stop-
niu Niepełnosprawności, za-
pis we wskazaniach: uczest-
nictwo w terapii zajęciowej. 

Stań się samodzielnyStań się samodzielny

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

Bez tego zapisu nie można 
być uczestnikiem warszta-
tu. Działalność warsztatu 
finansowana 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-go-
spodarczej. Wobec wszystkich 
uczestników zajęć terapeu-
tycznych stosowane są dwie 
formy rehabilitacji medycz-
nej: kinezyterapia (obejmuje 
miedzy innymi ćwiczenia 

gimnastyczne i różne for-
my czynnego wypoczynku 
i relaksu) i fizykoterapia 
(elektroterapia, termotera-
pia, światłolecznictwo i ul-
tradźwięki, magnetoterapia, 
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 �Mi-
sericordia�, w zabytkowym 
dworku w Górkach (gmina 
Kwidzyn).

Zajęcia prowadzone w WTZ mają w przyszłości ułatwić osobom niepełnosprawnym posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
znalezienie zatrudnienia lub nauczyć samodzielności. 

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

Pomoc w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem 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 pią-
tek, 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.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

21 grudnia (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w budynku Sta-
rostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki w Kwidzynie (pokój 
nr 6) będą pełnili dyżur pracownicy Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. To ostatni dyżur w tym 
roku w siedzibie Starostwa Powiatowego. W przyszłym roku 
dyżury będą się odbywały w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej  w Kwidzynie.

 0 801 108 600 to numer infolinii Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych dla telefonów stacjonarnych. Numer 
funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00 - 15.30. 

Numer infolinii: 22 50 55 670 nadal jest czynny dla telefonów 
komórkowych  (osoba telefonująca poniesie koszt tylko  pierwszej 
minuty połączenia - zgodnie z cennikiem operatora). 

0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) infolinia udzielająca informacji 
wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wyna-
grodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami Systemu Obsługi 
Dofinansowań i Refundacji (SODiR). 

22 50 55 699 informująca wyłącznie w sprawach związanych z obo-
wiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, 
umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów 
poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.

Infolinia PFRON
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