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Czym skorupka za młodu..., czyli młodzi wolontariusze
W życiu konieczne jest pomaganie, aby ludzie będący w potrzebie mogli poczuć się 
na ziemi tak jak w niebie – napisała o swojej wolontariackiej przygodzie Klaudia 
Hauer, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Tychnowach. To jedna z ponad 
trzydziestu wolontariuszek i wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu. Koło po-
wstało niedawno, ale wolontariacka tradycja obecna jest w placówce od lat.              
                                                                                                                                   str. IV
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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

0 801 108 600 to numer infolinii Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji 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 i
nformacji wyłącznie w sprawach związanych 
z dofinansowaniem do wynagrodzeń 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 obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami 
systemu e-PFRON, umożliwiającego pracodawcy przygotowanie 
i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych 
w formie dokumentów elektronicznych.

Infolinia PFRON

 Przypomnijmy, że zmia-
ny zostały omówione i usta-
lone z przewodniczącym Ze-
społu do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności pod 
koniec ubiegłego roku pod-
czas spotkania, w  którym 
uczestniczył Włodzimierz 
Dawidowski z zarządu po-
wiatu. 

- Ustaliliśmy wspólnie, 
że formuła dyżurów w Kwi-
dzynie sprawdziła się i 
będą one kontynuowane 
w nowym miejscu. To do-
bre rozwiązanie, gdyż pra-
cownicy PCPR będą mogli 
pomóc osobom, które będą 
chciały złożyć wniosek w 
określonej sprawie, w jego 
ewentualnym uzupełnia-
niu czy np. w kserowaniu 
potrzebnych dokumentów, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Poza tym w budynku będzie 

Będą orzekać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Pierwszy dyżur już jutro
Już jutro w Powiato-
wym Centrum Pomocy 
Rodzinie przy ul. Gru-
dziądzkiej w Kwidzynie 
odbędzie się pierwszy 
dyżur pracowników 
Powiatowego Zespołu do 
spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Mal-
borku. Dyżur odbędzie 
się w godz. 9.30-12.00 
(pokój nr 20). Dyżury 
zespołu rozpoczęły się w 
październiku 2015 roku. 
Nadal jednak komisje 
orzekające będą zbiera-
ły się w siedzibie zespołu 
w Malborku. 

funkcjonowała nowa winda 
z rozwiązaniami ułatwia-
jącymi jej obsługę przez 
osoby niepełnosprawne. 
Nie będzie więc problemów 
z dostaniem się przez osoby 
niepełnosprawne do po-
mieszczeń, w których będą 
dyżurowali pracownicy ze-
społu - podkreśla Włodzi-
mierz Dawidowski.

 W trakcie dyżuru pr 
acownicy Powiatowego Ze-
społu do spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności będą w 
pierwszej kolejności przyj-
mować wnioski o wydanie 
legitymacji osoby niepeł-
nosprawnej, wnioski o wy-
danie karty parkingowej 
oraz wydawać legitymacje 
osoby niepełnosprawnej i 
karty parkingowe. Wnioski 
o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej i wydanie 

karty parkingowej oraz 
odbiór legitymacji osoby 
niepełnosprawnej. Karty 
parkingowe muszą być zło-
żone i odebrane osobiście 
przez osobę niepełnospraw-
ną lub jej przedstawicie-
la. Z uwagi na możliwość 
wysłania pocztą wniosku o 
wydanie orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności, 
wnioski te będą przyjmo-
wane pod koniec dyżu-
ru. Dyżury prowadzone 
w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie nie wyklu-
czają załatwiania spraw 
osób zainteresowanych w 
siedzibie Powiatowego Ze-
społu do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w 
Malborku przy ul. Armii 
Krajowej 70. 

                                (jk)

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

- Wpłynęła tylko jedna 
oferta i zadanie to powierzo-
no Fundacji Edukacji i Roz-
woju „FLOW” Organizacja 
bardzo dobrze wywiązuje się 
ze swojego zadania. Komisja 
konkursowa uznała, że w 
tym roku Fundacja Edukacji 
i Rozwoju „FLOW” w Rudni-
ku nadal będzie prowadziła 
Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej - mówi Włodzimierz 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej bez zmian

Pomagają rodzinom w kryzysie
Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW” w Rudniku (gmina Ryjewo) nadal 
będzie prowadziła Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Organizacja jako 
jedyna zgłosiła się do konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe 
w Kwidzynie na prowadzenie placówki. Ośrodek zapewnia profesjonalną 
pomoc osobom oraz rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Dawidowski z zarządu po-
wiatu kwidzyńskiego. 

Podobnie jak w poprzed-
nich latach, Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej będzie 
prowadzony w budynku 
przy ul. Chopina 26 i będzie 
kontynuował prowadzenie 
stałych dyżurów interwen-
cyjnych. W Ośrodku pomoc 
i wsparcie mogą uzyskać 
osoby i rodziny, których 

zdrowie i życie jest zagro-
żone z powodu przemocy, 
nałogów, nagłych strat i 
zdarzeń losowych. Dyżury 
interwencyjne prowadzone 
są od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 8.00-15.00. Po tej 
godzinie można skorzystać z 
telefonu informacyjno-inter-
wencyjnego, dzwoniąc pod 
numer tel. 512-909-991. 

                                 (jk)

Dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy 
ul. Grudziądzkiej 30 (pokój 20) odbędą się w tym roku:  18 stycznia, 
15 lutego, 15 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 16 
sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada i 20 grudnia 
(w godz. 9.30-12.00). 

Już jutro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej w Kwidzynie odbędzie się 
pierwszy dyżur pracowników Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. 
Dyżur odbędzie się w godz. 9.30-12.00 (pokój nr 20).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo. Za pomocą wiadomości 
sms PFRON będzie informował o ważnych wydarzeniach i 
komunikatach Funduszu. Osoby zainteresowane korzystaniem 
z usługi mogą przesłać swój numer telefonu komórkowego na 
adres smsinfo@pfron.org.pl (numer należy wpisać w temacie 
wiadomości. Zgłoszone numery będą selektywnie autoryzowa-
ne telefonicznie przez pracowników PFRON, a następnie, bez 
danych osobowych wprowadzane do bazy użytkowników usługi. 
W każdym momencie można zrezygnować z usługi, ponownie 
przesyłając zgłoszenie na adres smsinfo@pfron.org.pl (w temacie 
wpisując numer telefonu i słowo rezygnacja).

Bezpłatna usługa SMSinfo

Harmonogram dyżurów
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Zegarki dla osób 
niewidomych
Osoby niewidome i nie-

dowidzące - tak jak każdy 
- muszą wiedzieć która 
jest godzina. Specjalnie 
dla nich powstały zegarki, 
które zamiast wskazówek 
mają elemen-
ty umożli-
wiające 
odczy-
t a -
nie 

aktualnej godziny 
przez dotyk. Przykładem 

jest zegarek zaprojekto-
wany przez Jake’a Ryn-
kiewicza. Składa się on z 
dwóch wypukłych tarcz, na 
których znajdują się dobrze 
wyczuwalne krawędzie. 
Jedna z tarcz pokazuje 
godziny, a druga minuty. 
Taki zegarek mogą także 

Technologie dla osób niepełnosprawnych

Techniczne nowinki dla niewidomych i niedowidzących
Wada wzroku jest niepełnosprawnością, która może bardzo utrudniać życie. Nowe technologie umożliwiają jednak osobom niewidomym 
nie tylko normalne funkcjonowanie, ale i rozrywkę. Dziś przyjrzymy się nowinkom takim jak aplikacja przetwarzająca tekst na zdję-
ciach zrobionych aparatem smartfona na mowę, termos z funkcją parzenia herbaty czy cyfrowy aparat fotograficzny dla niewidomych.

wykorzystać osoby widzące 
poszukujące czegoś niety-
powego.

        Light Stick
Przy użyciu technolo-

gii laski dla niewidomych 
można ulepszyć, a przykła-
dem takiej ulepszonej laski 
jest Light Stick - laska 
zaprojektowana przez Wu 

Źródło: www.trendhunter.com

Źródło: www.play.google.com

Guanghao. Light Stick jest 
wyposażony w czujnik, któ-
ry ostrzega użytkownika 
przed przeszkodami. Po-
nadto uchwyt laski można 
odczepić i wykorzystać go 
jako skaner przetwarzający 

tekst na mowę. Takie 
r o z - wiązania 

m a j ą 

znaczą-
cy wpływ na niezależność 
osoby niewidomej.

    Munivo Guide
Każde urządzenie uła-

twiające osobom z wadami 
wzroku poruszanie się jest 
na wagę złota. Muniwo 
Guide - urządzenie, które 
zaprojektował Calin Giu-
bega - jest jednym z takich 
urządzeń. Munivo Guide 

zakłada się na 
wewnętrzną 
część  dłoni . 
U r z ą d z e n i e 
przy użyciu 
kombinacji na-
cisku, wibracji 
i temperatury 
sugeruje użyt-
kownikowi w 
jaki sposób ma 
się poruszać i 
in formuje  o 
poszerzeniu 
lub zwężeniu 
drogi. Wszyst-
ko to sprawia, 
że poruszanie 
się jest łatwiej-
sze.

Voice Stick
To urządze-

nie umożliwia-
jące osobom 
niewidomym 
czytanie. Na 
naukę alfabe-
tu Braille’a po-
trzeba czasu, 
a produkcja 

książek w tym alfabecie 
jest dość kosztowna. Voice 
Stick rozwiązuje ten prob-
lem pełniąc funkcję skane-
ra, który odczytuje tekst 
i przetwarza go na mowę. 
Urządzenie to zaprojekto-
wał Sung Woo Park.

       DROP GPS
Wielką trudnością dla 

osób niewidomych jest po-

ruszanie się po mieście. 
Tu z pomocą mogą przyjść 
takie urządzenia jak DROP 
GPS. Jest to przenośna 
mapa i system nawigacji. 
Góra urządzenia składa się 
z licznych wysuwających 
się i chowających punk-
tów. Punkty te oznacza-
ją budynki. Powierzchnia 
DROP GPS zmienia się gdy 
użytkownik się porusza, 
informując go o najbliższym 
otoczeniu. Wokół urządze-
nia znajduje się pierścień 
do regulacji powiększenia 
mapy. Dodatkowo DROP 
GPS wspiera użytkownika 
komunikatami głosowymi.                                                                                          
   Halim Lee Special  

Teatime Infuser
Tym razem pora na coś 

nietypowego, czyli termos 
z funkcją parzenia herba-

ty przystosowany dla osób 
niewidomych. Termos jest 
wyposażony w sito w którym 
umieszcza się liście herbaty, 
minutnik do ustalania czasu 
parzenia, który o upływie 
ustalonego czasu informuje 
dzwonkiem oraz wskaźnik 
poziomu wody, który umoż-
liwia odmierzenie właściwej 
ilości wody kierując się jedy-
nie dotykiem. Urządzenie w 
2010 roku zdobyło nagrodę 
Red Dot Concept Award.

    KNBF Reader
Zadaniem tej aplikacji, 

która jest owocem ponad 
40-letniej pracy dra Raya 
Kurzweila jest rozpozna-
wanie tekstu na zdjęciach 
zrobionych aparatem smart-
fona i przetwarzanie go na 
mowę. Nie trzeba chyba 
wyjaśniać dlaczego jest to 
wielkie ułatwienie dla osób 
z wadami wzroku. Aplikacja 
umożliwia im czytanie menu 
w restauracji, napisów na 
znakach i nie tylko. KNBF 
Reader jest dostępny na 
urządzenia z systemem iOS, 
Android oraz Windows i w 
pełni obsługuje język polski. 
Aplikacja niestety nie na-
leży do tanich, bo kosztuje 

Źródło: www.trendhunter.com

około 460-470 zł, ale jest 
to jednorazowy wydatek, a 
nie abonament. Użytkow-
nicy systemu Android mają 
możliwość wy-
próbowania 
aplikacji za 
darmo.

Panopticon
J e s t  t o 

ko le jne  już 
u r z ą d z e n i e 
umożliwiające 
osobom niewi-
domym czyta-
nie. Urządze-
nie ma formę 
rękawicy za-
kładanej na 
kciuk i palec 
wskazujący. 
Skaner pod 
palcem wska-
zującym roz-
poznaje tekst 
i  n ie  ty lko 
odczytuje go 
przy pomocy 
syntezatora 
mowy, ale tak-
że przetwarza 
go na al fa-
bet Braille’a. 
Dzięki temu 
osoby z wa-
dami wzroku 
mają dostęp 
do drukowanego tekstu bez 
żadnych barier. Urządzenie 
zaprojektował Joshua Sin.

  Etui dla niewidomych
Silicon Touch to etui prze-

znaczone do iPhone’ów. Za-
projektował je Bruno Fosi. 
Jest ono wyposażone w wy-
żłobienia, których dotknię-
cie daje dostęp do różnych 

funkcji 
smartfona. 
Etui współpracuje ze spe-
cjalną aplikacją. Dzięki nie-
mu także osoby niewidome 
mogą korzystać z możliwo-
ści, które daje iPhone. 

     Touch Sight
Jest to ciekawy projekt 

cyfrowego aparatu fotogra-
ficznego dla osób niewi-

Źródło: www.trendhunter.com

domych. Zaprojektowany 
przez Chueh Lee z chiń-
skiego oddziału Samsunga 
Touch Sight przykłada się 

do czoła. Urządzenie po 
zrobieniu zdjęcia wyświet-
la przestrzenny obraz przy 
pomocy punktów przypomi-
nających alfabet Braille’a 
- użytkownik czuje zdjęcia 
zamiast je widzieć. Do-
datkowo Touch Sight po 
wykonaniu zdjęcia przez 
trzy sekundy nagrywa 
dźwięki otoczenia, 

a b y 

ułatwić 
późniejsze rozpo-
znanie zdjęcia. Zapisa-
nymi zdjęciami można 
wymieniać się z innymi 
użytkownikami urządze-
nia.

Przemysław Rutkowski
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 Zofia Szreder-Strąk, 
dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Kotlarz w 
Tychnowach, twierdzi, że 
wolontariat zawsze wpisany 
był w działalność placówki.

- Zanim powstał Szkolny 
Klub Wolontariatu uczest-
niczyliśmy w wielu różnych 
akcjach. Jesteśmy szkołą 
Klubu UNICEF i organizo-
waliśmy różne akcje, w tym 
zbiórki pieniędzy dla potrze-
bujących. Braliśmy udział w 
Szlachetnej Paczce. Robimy 
często doraźną pomoc dla 
potrzebujących mieszkań-
ców. Kiedy pojawiła się pani 
Basia Dzich dla której wo-
lontariat jest życiową pasją, 
został utworzony Szkolny 
Klub Wolontariatu i dzieci 
bardzo chętnie do niego 
przystąpiły. Bardzo nas cie-
szy, że wolontariuszami zo-
stali przede wszystkim ucz-
niowie klas młodszych, czyli 
klas trzecich i czwartych, 
którzy w naszej szkole będą 
przebywali dłuższy czas. Z 
werwą i dużą chęcią zaan-
gażowali się w pomoc innym. 
Dla uczniów to możliwość 
zdobywania doświadczenia 
życiowego. Wolontariat po-
strzegany jest bardzo po-
zytywnie także w przyszłej 
pracy zawodowej. Uczniowie 
uczą się współpracy w grupie 
i działania dla dobra innych 
- mówi Zofia Szreder-Strąk.

Projekt realizowany w 
ramach rządowego progra-
mu „Bezpieczna +” został 
wprawdzie zakończony, ale 
dzięki wolontariackim dzia-
łaniom szkoła pozyskała 
partnerów, z którymi zamie-

Czym skorupka za młodu..., czyli młodzi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Tychnowach

Aby ludzie w potrzebie poczuli się jak w niebie
W życiu konieczne jest 
pomaganie, aby ludzie 
będący w potrzebie 
mogli poczuć się na 
ziemi, tak jak w niebie 
- napisała o swojej wo-
lontariackiej przygodzie 
Klaudia Hauer, uczen-
nica IV klasy Szkoły 
Podstawowej w Tychno-
wach. To jedna z ponad 
trzydziestu wolontariu-
szy Szkolnego Klubu 
Wolontariatu, które 
powstało w ramach 
rządowego programu 
„Bezpieczna +”. Koło 
powstało niedawno, ale 
wolonatriacka tradycja 
obecna jest w placówce 
od lat. Młodych wolon-
tariuszy można spotkać 
między innymi w Domu 
Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie, kwidzyńskim 
hospicjum czy Warszta-
cie Terapii Zajęciowej.

rza  nadal współpracować.
- To Warsztat Terapii 

Zajęciowej czy hospicjum 
w Kwidzynie. Dzieci były 
kilka dni temu w Ośrod-
ku Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczym w 
Okrągłej Łące z przedsta-
wieniem. Współpracujemy 
z kwidzyńskim Stowarzysze-
niem Akwedukt. Zamierza-
my wprowadzić wolontariat 
zagraniczny w naszej szkole. 
W ubiegłym roku mieliśmy 
spotkania podczas których 
dzieci nie tylko rozmawiały o 
wolonatariacie, ale również 
uczyły się języka angielskie-
go. Zamierzamy nadal roz-
wijać wolontariat w naszej 
szkole. Mam nadzieję, że 
będzie jeszcze więcej chęt-
nych i będzie to przynosiło 
obopólne korzyści, zarówno 
naszym uczniom, jak i spo-
łeczności lokalnej - twierdzi 
Zofia Szreder-Strąk.

Barbara Dzich, pedagog 
i opiekun Szkolnego Klubu 
Wolontariatu w Szkole Pod-
stawowej w Tychnowach, 
mówi, że wolontariat to nie 
tylko satysfakcja i uczucie 
spełnienia.

- To też wyjątkowa szansa 
dla młodych ludzi na zdo-
bycie nowych umiejętności, 
praktycznych doświadczeń 
i poznanie wspaniałych lu-
dzi. Wolontariat to także 

doskonały sposób na twórcze 
zagospodarowanie wolnego 
czasu. Daje poczucie bycia 
potrzebnym i docenionym. 
Pomoc ma wiele twarzy, a 
każda z nich jest równie 
potrzebna i ważna. To też 
integracja ze środowiskiem 
lokalnym i budowanie po-
zytywnego klimatu szkoły. 
Cieszę się, że tak liczna 
grupa bierze udział w działa-
niach, które prowadzimy już 
w ramach Szkolnego Klubu 
Wolontariatu. Obecnie jest 
to 35 uczniów - mówi Bar-
bara Dzich. 

Podkreśla, że niesamo-
witym przeżyciem dla wo-
lontariuszy był wyjazd do 
Regionalnego Centrum Wo-
lontariatu w Gdańsku.

- Podczas pobytu w Cen-
trum uczniowie mieli możli-
wość poszerzenia wiedzy na 
temat wolontariatu. Poznali 
w jaki sposób rozszerzyć 
swoją  działalność wolonta-
riacką oraz jak promować 
wolontariat w swoim oto-
czeniu. Uważam, że należy 
kontynuować działalność 
wolontariacką, gdyż dzięki 
niej w dzieciach rozwinęła 
się chęć wyjścia na prze-
ciw osobom niepełnospraw-
nym oraz osobom dorosłym 
potrzebującym pomocy i 
wsparcia - podsumowuje 
Barbara Dzich.

Uczniowie zgodnie twier-
dzą, że nikt ich do pracy na 
rzecz innych nie zmuszał. 
Wolontariat daje im dużą 
radość i satysfakcję.

- Wolontariuszem jestem 
dwa lata. Coś mnie do tego 
ciągnęło. Razem z innymi 
wziąłem udział w szkoleniu 
zorganizowanym w Gdań-
sku przez Stowarzyszenie 
Akwedukt. Odwiedziliśmy 
między innymi Dom Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. 
Przygotowaliśmy występy 
dla mieszkańców domu. 
Zamierzam nadal brać w 

tym udział - twierdzi 12-
letni Oliver Kopyczyński, 
uczeń Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach.

Wolontariuszami nadal 
chcą być także inni ucznio-
wie, w tym Julia Redmer, 
która również od dwóch lat 
jest wolontariuszką, bo jak 
twierdzi pomaganie ludziom 
sprawia jej radość. 

Karol Radzikowski, Karol 
Banaś, Laura Przelińska i 
Anna Capłap uważają, że 
wolontariat daje im dużą 
satysfakcję.

Młodzi wolontariusze zor-
ganizowali wiele różnych 
zajęć plastycznych, muzycz-
nych, sportowych oraz czy-
telniczych dla dzieci z przed-
szkola „Chatka Puchatka”. 
Byli inicjatorami spotkań 
z poezją dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. W ramach 
współpracy z kwidzyńskim 
Warsztatem Terapii Zajęcio-
wej prowadzone były zajęcia 
rytmiczne dla uczniów szko-
ły w Tychnowach. 

Wolontariuszka Anna 
Capłap, napisała w wierszu 
podsumowującym swoją 
wolontariacką pracę, że 
najważniejsze w życiu jest 
pomaganie.

- Wolontariat dał mi szan-
sę odkryć inny świat, będę 
ich wspierała do końca mych 
lat - pisze Anna Capłap.

W przypadku młodych 
wolontariuszy zupełnie no-
wego znaczenia nabiera 
przysłowie: czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci. Dzięki wolon-
tariatowi jako już dorosłe 
osoby zupełnie inaczej spoj-
rzą na tych, którzy potrze-
bują wsparcia.

                                 (jk)

Zofia Szreder-Strąk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach, twierdzi, że wolon-
tariat zawsze wpisany był w działalność placówki.

Oliver Kopyczyński, Julia Redmer, Karol Radzikowski, Karol Banaś, Laura Przelińska i Anna Capłap to pięcioro z ponad trzydziestu wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu.
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- Zebraliśmy już grupę 
osób, które wezmą udział 
w szkoleniu. Nadal jednak 
szukamy kandydatów na 
rodziców zastępczych i bę-
dziemy organizowali takie 
szkolenia. Praktycznie cały 
czas prowadzimy nabór 
kandydatów do sprawowa-
nia pieczy zastępczej. Do-
tyczy on przede wszystkim 
rodzin zastępczych nieza-
wodowych, zawodowych 
i  prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka. O ile z ro-
dzinami spokrewnionymi z 
dzieckiem, które potrzebuje 
opieki nie mamy większych 
problemów, to nadal bra-
kuje rodzin, które nie są 
spokrewnione z dzieckiem, 
a które chciałyby sprawo-
wać pieczę zastępczą. Cały 
czas prowadzimy szkolenia 
i prosimy o zgłaszanie się 
kandydatów. Chciałabym 
jednak podkreślić, że kry-

Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych

Nabór trwa przez cały rok
Kolejny już rok brakuje kandydatów na rodziców zastępczych. Dotyczy to 
jednak przede wszystkim rodziców, którzy nie są spokrewnieni z dzieckiem. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie cały czas prowadzi nabór 
kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Dotyczy on przede wszystkim 
rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych oraz takich, które poprowadzą 
rodzinny domu dziecka. Szkolenie dla pierwszej w tym roku grupy kandydatów 
rozpocznie się 18 stycznia.

teria określające kto może 
zostać rodzicem zastępczym 
są bardzo rygorystyczne. 
Ukończenie szkolenia nie 
gwarantuje, że kandydat na 
rodzica zastępczego będzie 
mógł zaopiekować się dzieć-
mi - twierdzi Renata Majda, 
kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Z kandydatem, który 
spełni wszystkie warunki 
zostaje przeprowadzona 
wstępna rozmowa.  Zajmują 
się tym pracownicy Zespołu 
do spraw Pieczy Zastępczej. 
Kolejną rozmowę przepro-
wadza psycholog. Sprawdza 
on między innymi motywa-
cję kandydatów na rodziców 
zastępczych. Kandydaci 
muszą przejść także bada-
nia psychologiczne, które 
określą między innymi pre-
dyspozycje psychiczne, oso-
bowościowe i kompetencje 

wychowawcze kandydatów. 
Osoby, które chcą zostać ro-
dzicem zastępczym muszą 
także liczyć się z odwiedzi-
nami pracowników Zespołu 
do spraw Pieczy Zastępczej  
w domach kandydatów. 
Ukończenie szkolenia jest 
obowiązkowym etapem dla 
kandydatów na rodziców 
zastępczych. 

- Nie daje ono prawa do 
sprawowania pieczy zastęp-
czej. Po jego  zakończeniu, 
złożeniu dokumentów i 
uzyskaniu pozytywnej opi-
nii psychologa i pedagoga 
dokonywana jest dopiero 
kwalifikacja kandydatów 
do pełnienia roli rodzica 
zastępczego, dlatego zanim 
ktoś zgłosi się do  pełnienia 
roli rodzica zastępczego 
powinien to przemyśleć - 
podkreśla Renata Majda.

                                (jk) 

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

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

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

Wizyta w domu - ma na celu bliższe poznanie 
kandydatów, osób wspólnie zamieszkujących, 
ewentualnie dzieci. W trakcie wizyty odbywa się 
rozmowa z członkami rodziny. Ich poparcie 
i akceptacja oraz otwartość na przyjęcie nowego 
członka rodziny daje szansę na możliwość 
wzrastania przyjętego dziecka w dobrej 
i serdecznej atmosferze. Ważną częścią wizyty jest 
ustalenie warunków bezpieczeństwa i możliwości 
sprawowania prawidłowej opieki nad przyjętym 
dzieckiem.

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

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

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

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

Kto może zostać rodzicem zastępczym?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: dają rękojmię 

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

Obowiązek złożenia dokumentów dotyczy obojga małżonków. Potrzebne będą: zaświad-
czenia lekarskie  o stanie zdrowia ogólnego, zawierające zapis brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W uzasadnionych przypadkach 
PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów, wykluczających ogranicze-
nia zdrowotne w opiece nad dzieckiem; kopie dowodów osobistych, zaświadczenia o 
dochodach, odpis aktu małżeństwa) lub odpis aktu urodzenia - osoby samotne (wyciągi 
aktualne), potwierdzenie zameldowania, potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu, 
życiorysy indywidualne kandydatów i zaświadczenie o niekaralności kandydatów. Mile 
widziana jest opinia z miejsca pracy.

Potrzebne dokumenty

Wstępna rozmowa odbywa się w obecności pracownika Zespołu do spraw Pieczy Za-
stępczej, który będzie spotykał się z kandydatami w trakcie całej procedury. W trakcie 
rozmowy pracownik zapoznaje się z kandydatami, informuje o obowiązującej procedurze 
oraz warunkach, jakie winni spełniać kandydaci, przedstawia wykaz dokumentów, jakie 
należy dostarczyć. Kandydaci zachęcani są do podjęcia procedury, ale są także informowani 
o trudach, jakie wiążą się z podjęciem tej roli. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest 
pisemny wniosek kandydatów złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z 
uzasadnieniem, wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, akceptacja 
procedury oraz podpisanie zgody o udostępnienie danych osobowych.

Rozmowa wstępna

Etapy zostania rodzicem zastępczym

Rodzina zastępcza ustanawiana jest przez sąd rodzinny 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, po 
wcześniejszym złożeniu wniosku o ustanowienie rodziny za-
stępczej dla konkretnego dziecka lub dzieci, wraz z wymaganą 
dokumentacją. Po złożeniu w sądzie wniosku kandydaci ocze-
kują na wyznaczenie terminu rozprawy lub na umieszczenie 
dziecka w trybie zarządzenia tymczasowego.

Procedura sądowa



                        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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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.
            ul. Warszawska 18, 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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            82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
      ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”
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 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

Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie, 
z siedzibą w Górkach, 
to placówka, w której 
prowadzona jest reha-
bilitacja społeczna i za-
wodowa dla niepełno-
sprawnych mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego. 
To miejsce aktywnej re-
habilitacji. Zajęcia pro-
wadzone w WTZ mają w 
przyszłości ułatwić oso-
bom niepełnosprawnym 
posiadającym znaczny 
lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności 
znalezienie zatrudnienia 
lub nauczyć samodziel-
ności. Warsztat Terapii 
Zajęciowej funkcjonuje 
od poniedziałku do piąt-
ku, 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 

Dla tych, którzy chcą być niezależni

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

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-

Zajęcia prowadzone w WTZ mają w przyszłości ułatwić osobom niepełnosprawnym posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności znalezienie 
zatrudnienia lub nauczyć samodzielności. Na zdjęciu: zajęcia w pracowni terapii życia codziennego.

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. 
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).

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


