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Spektakl w wykonaniu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie poprzedził konfe-
rencję „Powiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnym  - teraźniejszość i wyzwania”. Konferencja odbyła 
się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach. Spotkanie było częścią obchodów 25-lecia 
działalności kwidzyńskiego WTZ.  Wzięło w nim udział ponad 100 osób.                                                                             
                                                                                                                                                                       Czytaj na str. II-V    Czytaj na str. II-V           
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Konferencja na 25-lecie WTZ w Kwidzynie

Ponad 100 osób 
wzięło udział w 
konferencji �Po-
wiat kwidzyński 
przyjazny osobom 
niepe łnospraw-
nym  - teraźniej-
szość i wyzwania�. 
Konferencja odby-
ła się w Kwidzyń-
skim Parku Prze-
mysłowo-Techno-
logicznym w Gór-
kach. Spotkanie 
było częścią obcho-
dów 25-lecia dzia-
łalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. 

Powiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnymPowiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnym

W Konferencji wzięli udział 
między innymi przedstawi-
ciele samorządów powiatu, 
gmin, instytucji oraz organi-
zacji zajmujących się osobami 
niepełnosprawnymi, w tym 
Dariusz Majorek, dyrektor Po-
morskiego Oddziału Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Jerzy 
Godzik, starosta kwidzyński, 
Włodzimierz Dawidowski z 
zarządu powiatu, Jerzy Śnieg, 
przewodniczący rady powiatu, 
Andrzej Krzyszofiak, burmistrz 
Kwidzyna, Sławomir Słupczyń-
ski, wójt gminy Ryjewo oraz 
Jerzy Majewski, były prezes 
International Paper Kwidzyn, 
honorowy ambasador powiatu 
kwidzyńskiego. Konferencję 
otworzyli Wanda Masalska-
Szymanek, psycholog kwidzyń-

skiego WTZ oraz Kazimierz 
Gorlewicz, prezes Fundacji 
�Misericordia�, prowadzącej 
kwidzyński WTZ.

- W tej sali są osoby, związane 
z warsztatami od początku. To 

osoby, które osobiście, pry-
watnie czy poprzez instytucje 
pomagały i pomagają w funk-
cjonowaniu warsztatów. Ser-
decznie Wam za to wszystkim 
dziękuję. Każdy z Was przyłożył 
do działania warsztatu swo-
ją rękę i podarował cegiełkę. 
Obszerna lista gości jest po-
twierdzeniem moich słów. Nie 
przypadkiem na tej liście, jako 
pierwszy, figuruje pan Jerzy 
Majewski, były prezes zarządu 
International Paper Kwidzyn. 

Gdyby nie decyzja ówczesnego 
prezesa i zarządu, modernizacji 
dworku w Górkach po prostu by 
nie było - podkreślił Kazimierz 
Gorlewicz.

Prezes Fundacji �Misericor-
dia� podziękował wszystkim, 
którzy wspierają warsztat, 
w tym wolontariuszom, bez 

których trudno sobie wyobra-
zić jego funkcjonowanie oraz 
pracownikom.

Przed roboczą częścią spot-
kania, podczas której przedsta-

wiono działania prowadzone na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
w powiecie kwidzyńskim, na 
scenie pojawili się  niepełno-

sprawni aktorzy, którzy za-
prezentowali spektakl �Dobre 
anioły�. Autorką i reżyserem 
przedstawienia jest Joanna 
Postawa-Wolnik, prowadząca w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie, z siedzibą w Gór-

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji �Powiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnym  - teraźniejszość i wyzwania�. Konferencja odbyła się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach. Spotkanie było częścią obchodów 25-lecia 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Konferencję otworzyli Wanda Masalska-Szymanek, psycholog kwidzyńskiego WTZ oraz Kazimierz 
Gorlewicz, prezes Fundacji �Misericordia�

Podziękowania od rodziców odbiera Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, z siedziba w Górkach.

Jerzy Majewski, były prezes International Paper Kwidzyn oraz honorowy ambasador powiatu kwidzyń-
skiego ze statuetką w kształcie anioła, symbolizującą okazane wsparcie na rzecz WTZ.Przed roboczą częścią spotkania, podczas której przedstawiono działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych w 

powiecie kwidzyńskim, na scenie pojawili się niepełnosprawni aktorzy, którzy zaprezentowali spektakl �Dobre anioły�.

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, stwierdził, że należy docenić duży wysiłek, jakim jest pomoc dla osób 
niepełnosprawnych i przygotowanie ich do pracy zawodowej.

kach, pracownię artystyczną. 
Spektakl pokazał możliwości i 
talenty tkwiące w osobach nie-
pełnosprawnych, uczestniczą-
cych w zajęciach prowadzonych 
w warsztacie. 

Podczas konferencji przed-
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W konferencji uczestniczył Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który został wyróżniony statuetką �Przyjaciel WTZ�.

Magda Stępkowska, niepełnosprawna uczestniczka WTZ, koniecznie chciała spotkać się z Andrzejem 
Krzysztofiakiem, burmistrzem Kwidzyna. Z lewej: Wanda Masalska-Szymanek, psycholog WTZ.

Ewa Stec, prezes Stowarzyszenia �Seniorzy 50+� i wiceprzewodnicząca rady powiatu kwidzyńskiego, 
składa jubileuszowe życzenia pracownikom i uczestnikom kwidzyńskiego WTZ.

Statuetki wręczali Kazimierz Gorlewicz, przes Fundacji � Misericordia� i Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Jedna z nich trafiła do Mariana Pietrusiak, byłego dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowczego w Kwidzynie.

Z okazji 25 rocznicy utworzenia WTZ przygotowano tort. Pierwszy kawałek ukroił Kazimierz Gorlewicz, inicjator utworzenia warsztatu w Kwidzynie.

Podczas uroczystości dziękowano wolonatriuszom, ale wolontariuszki Wiesława Cichowicz i Jolanta Czajkowska, postanowiły podziękować pracownikom kwidzyńskiego WTZ.

Wolontariuszki Wiesława Cichowicz, Jolanta Czajkowska i Łucja Barejko od lat pomagają 
niepełnosprawnym uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

stawiono różne formy wsparcia 
osób niepełnosprawnych w 
powiecie kwidzyńskim. Renata 
Majda, kierownik Powiatowe-

go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie, podsumowała 
działania, które PCPR realizuje 
w imieniu samorządu powia-
towego ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (str.
IV). Jerzy Bartnicki, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kwidzynie omówił możliwości 
zatrudniania osób niepełno-
sprawnych (str.IV). Bogdan 
Muchowski, kierownik War-
sztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie zaprezentował dzia-
łania warsztatu na przestrzeni 
ostatnich 25 lat. Przypomniał 
najważniejsze chwile z histo-
rii kwidzyńskiego WTZ oraz 
podziękował wszystkim za 
wspieranie warsztatu, w tym 
rodzicom i wolontariuszom.

W imieniu Zarządu i Rady 
Fundacji �Misericordia�, pra-
cowników oraz uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie ponad 50 osobom 
wręczono statuetki �Przyjaciel 

WTZ�.
Jerzy Godzik, starosta kwi-

dzyński, stwierdził, że należy 
docenić duży wysiłek, jakim 

jest pomoc dla osób niepełno-
sprawnych i przygotowanie ich 
do pracy zawodowej.

- Chciałem przede wszystkim 
podziękować, że przy tak nie-

wielkich zasobach finansowych, 
minimalnych płacach, chcecie 
to robić, angażujecie się i tym 
żyjecie. Widzę to nie tylko od 
strony zawodowej, ale także 
jako rodzic. Chciałem podzię-
kować, że wytrwaliście. Życzę 
większych możliwości finanso-
wych. Niestety obserwujemy 

od wielu lat, że osoby niepełno-
sprawne są na samym końcu. 
Największe grupy zawodowe, 
które dają najwięcej głosów są 
doceniane. Wszyscy od urodze-
nia jesteśmy niepełnosprawni, 
gdyż po urodzeniu trzeba się 
nami opiekować. Jeśli jesteśmy 
zdrowi, to robimy wszystko, 
aby to zdrowie stracić i stać się 
osobami niepełnosprawnymi. 
Starzejemy się i też stajemy się 
niepełnosprawni. Na każdym 
etapie życia  powinniśmy wie-
dzieć, że możemy być osobami 
niepełnosprawnymi i sami 
sobie powinniśmy ułatwić życie 
poprzez budowanie, projekto-
wanie i tworzenie instytucji 

- podkreślił Jerzy Godzik.
Dariusz Majorek, dyrek-

tor Pomorskiego Oddziału 
P a ń s t w o w e g o  F u n d u s -
z u  R e h a b i l i t a c j i  O s ó b 

Niepełnosprawnych w Gdańsku, 
poprosił o brawa dla terapeutów 
zajęciowych, instruktorów, psy-
chologów i rodziców. Podkreślił 
znaczenie warsztatów tera-
pii zajęciowej w rehabilitacji 
społecznej i zawodowej (strIV). 
Podczas uroczystości dziękowa-
no wolonatriuszom, ale wolon-
tariuszki Wiesława Cichowicz 
i Jolanta Czajkowska, postano-
wiły podziękować pracownikom 
kwidzyńskiego WTZ.

- Warsztat Terapii zajęciowej 
to furtka, po przekroczeniu 
której, osoby niepełnosprawne 
mogą poczuć się pełnoprawnymi 
i pełnowartościowymi członka-
mi społeczności. Mogą czuć się 
odpowiedzialni i współdecydu-
jący o swoim życiu. Kluczem 
do otworzenia tej furtki jest 
trudny, ale jakże piękny proces 
terapeutyczny, wrażliwość i od-
danie terapeutów - podkreśliła 
Wiesława Cichowicz.

Włodzimierz Dawidowski z 
zarządu powiatu kwidzyńskie-
go, stwierdził, że podczas ośmiu 
lat sprawowania urzędu oraz 45 
lat swojej pracy zawodowej nie 

spotkał tak oddanej załogi. 
- Nigdy nie spotkałem takich 

ludzi, którzy potrafili swoje 
życie poświęcić innym. Na 
szczególne słowa uznania, za 
swoje zaangażowanie, zasługuje 
szef tej jednostki. Pan Bogdan 

Muchowski to odpowiedni czło-
wiek na odpowiednim stanowi-
sku - stwierdził Włodzimierz 
Dawidowski.

Konferencja została zorgani-
zowana dzięki wsparciu finanso-

wemu samorządu powiatowego, 
w ramach wspierania działań 
w zakresie integracji oraz sze-

roko rozumianej rehabilitacji, 
zmierzającej do ograniczenia 
skutków niepełnosprawności. 
Jej organizatorzy to Staro-
stwo Powiatowe w Kwidzynie, 
Fundacja �Misericordia� oraz 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie.

                                       (jk)

W konferencji uczestniczyli Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu i Wiesław Wosiak, zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.
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 - Mieliście państwo prób-
kę tej codziennej, rzetelnej 
pracy na rzecz osób niepełno-
sprawnych, nas osób niepeł-
nosprawnych. Nie tych, nie 
oni, nie wy, tylko my - osoby 
niepełnosprawne. Bardzo o 
to proszę, aby myśleć o tym 
każdego dnia, niezależnie od 
zdarzeń i od tego co wokół 
nas się dzieje. To państwa 
święto, doskonale państwo 
wiecie jak ważne są sukcesy 
nas, osób niepełnospraw-
nych. Często są to bardzo 
małe sukcesy, sukcesy czyn-
ności dnia codziennego, suk-
cesy samodzielności i sukcesy 
sznurowania buta czy też w 
końcu sukcesy aktywności 
zawodowej. Mówię to dlatego, 

- Zadania, które realizuje 
PCPR to między innymi dofi-
nansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych. Zainteresowa-
nie jest bardzo duże, ale z uwagi 
na małe środki dofinansowujemy 
uczestnictwo w turnusach dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz osób aktywnych zawodowo. 
Kolejne zadanie to likwidacja 
barier architektonicznych, tech-
nicznych i w komunikowaniu. 
Najczęstsze dofinansowanie 
to przystosowanie łazienek do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
czy budowy różnych podjazdów 

- Liczba osób bezrobotnych 
w ciągu ostatnich pięciu lat 
zmalała trzykrotnie, a osób 

że moje osobiste doświad-
czenie pokazuje, że państwa 
praca jest pracą syzyfową i 
rzecz najważniejsza: państwo 
doskonale rozumiecie i często 
cieszycie się z tych sukcesów 
w skrytości. Ten element 
sukcesu codziennego w tera-
pii zajęciowej, w rehabilitacji 
społecznej i zawodowej jest 
państwa słodką tajemnicą i 
za to jako urzędnik Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i 
osoba niepełnosprawna bar-
dzo gorąco dziękuję i niech 
będzie to głos uczestników - 
stwierdził Dariusz Majorek.

Podkreślił, że głównym 
podmiotem finansującym 48 
warsztatów terapii zajęcio-

wej na Pomorzu, z których 
korzysta 1050 uczestników 
jest Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Dariusz Majorek 
zaapelował do starosty, aby 
w kolejnym roku budżeto-
wym rada powiatu podjęła 
uchwałę, że przekazuje na 
funkcjonowanie warsztatów 
więcej niż 10 proc. 

- To jest możliwe, inne 
samorządy to robią. Wkład 
powiatu może być wyższy - 
podkreślił Dariusz Majorek.

Podziękował też za podsu-
mowanie podczas konferencji 
działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w powie-
cie kwidzyńskim.

- Państwo bardzo skutecz-
nie pokazaliście, że dzięki 
zasadzie subsydiarności, bo 
każdy z projektów progra-
mu �Wyrównywanie różnic 
między regionami�, wymagał 
wkładu własnego organizacji 
pozarządowej, samorządu 
czy innych podmiotów. Tym 
samym nakłady na rzecz 
osób niepełnosprawnych 
rosną. Zachęcam do kolej-
nych projektów, a państwa 
warsztatowców zachęcam 
do składania wniosków w 
ramach programu �Kluby dla 
absolwentów warsztatów te-
rapii zajęciowej�  - powiedział 
Dariusz Majorek.

- stwierdziła Renata Majda, 
kierownik PCPR. 

Dodała, że powiat kwidzyński 
od 2012 roku uczestniczy w pro-
gramie �Aktywny samorząd�, fi-
nansowanym ze środków PFRON. 
W ramach tego programu osoby 
niepełnosprawne mogą ubiegać 
się o dofinansowanie. Gros środ-
ków przeznaczono między na 
pomoc dla niepełnosprawnych 
studentów. Przypomniała też 
program �Wyrównywania różnic 
między regionami�, funkcjonu-
jący od 2003 roku. Najczęściej ze 
środków PFRON korzystano w 
przypadkach likwidacji barier w 

urzędach, placówkach edukacyj-
nych, środowiskowych domach 
samopomocy. 

- Środki były przeznaczane też 
na likwidację barier transporto-
wych oraz aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych. Łącznie 
w ramach programu zawarliśmy 
42 umowy na kwotę ok. 3,4 mln 
zł. W ramach tych środków utwo-
rzono 34 miejsca pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Zakupiono 
15 samochodów do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Zlikwidowa-
no 15 barier architektonicznych, 
głównie w zakładach opieki 
zdrowotnej i różnego rodzaju 
placówkach edukacyjnych - pod-
sumowała Renata Majda.

Przypomniała także, że w 
powiecie kwidzyńskim bardzo 
pomocną rolę odgrywa Powia-
towa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych, której prze-
wodniczącym od początku , także 
podczas obecnej kadencji, jest 
Wiesław Nowakowski. Rada jest 
dla starosty organem opiniodaw-
czo-doradczym. Przypomniała, że 
za działalność na rzecz osób nie-
pełnosprawnych powiat kwidzyń-
ski otrzymał w 2010 roku tytuł 
�Samorząd równych szans�.

niepełnosprawnych o połowę, 
to znaczy, że takich osób rynek 
także potrzebuje. Problemem 

są osoby upośledzone w du-
żym stopniu. Przypuszczam 
jednak, że wynika to nie tylko 
z samych przepisów i zainte-
resowania, ale wiąże się także 
z  pewnymi uprzedzeniami. 
Uważam, że wyrośniemy z 
tego, jako rynek pracowników 
i pracodawców i  zaintereso-
wanie tymi osobami będzie 
większe. Na razie procedury 
administracyjne są na tyle po-
gmatwane, że pracodawcy boją 
się czasami przyjmować takie 
osoby do pracy. Ilość papierów 
temu towarzysząca jest tak 
duża, że to wszystkich przera-
ża. Z naszych analiz wynika, 
że osoby niepełnosprawne są 
pełnoprawnym uczestnikiem 
gry na rynku pracy, szczegól-
nie teraz, gdy brakuje osób 
do pracy - powiedział Jerzy 
Bartnicki.

Powiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnym - konferencja  Powiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnym - konferencja  

Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, podsumowała działania, które PCPR rea-
lizuje w imieniu samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, przedstawił możliwości 
zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni na rynku pracyNiepełnosprawni na rynku pracy

Rehablitacja społeczna i zawodowaRehablitacja społeczna i zawodowa  Nie tych, nie oni, nie wy,   Nie tych, nie oni, nie wy,       
tylko my - osoby niepełnosprawnetylko my - osoby niepełnosprawne

Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Gdańsku podkreślił rolę warsztatów terapii zajęciowej.

Osoby, które otrzymały pamiątkowe statuetki  �Przyjaciel WTZ� , przyznane przez  Zarząd i Radę Fundacji Osoby, które otrzymały pamiątkowe statuetki  �Przyjaciel WTZ� , przyznane przez  Zarząd i Radę Fundacji 
�Misericordia�, pracowników oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie:�Misericordia�, pracowników oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie:
Jerzy Majewski, by³y prezes International Paper Kwidzyn S.A., Katarzyna Stanulewicz, dyrek-

tor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej w Pomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Gdañsku, Dariusz 
Majorek, dyrektor Oddzia³u Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w 
Gdañsku, Jerzy Kozdroñ, by³y wiceminister sprawiedliwo�ci, sêdzia Trybuna³u Stanu, Leszek 
Czarnobaj, senator RP, Jerzy Godzik, starosta kwidzyñski, W³odzimierz Dawidowski, cz³onek 
zarz¹du powiatu kwidzyñskiego, Jerzy �nieg, przewodnicz¹cy rady powiatu kwidzyñskiego, 
Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna, Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna, Wies³aw 
Nowakowski, przewodnicz¹cy Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nopsrawnych i 
przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej w radzie miejskiej w Kwidzynie, Ewa 
Nowogrodzka, wójt gminy Kwidzyn, Henryk Ordon, przewodnicz¹cy Rady Gminy Kwidzyn, 
Marek Szulc, burmistrz miasta i gminy Prabuty, Bo¿ena Kwiatkowska, kierownik Miejskiego 
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie, Ma³gorzata Piotrowska, kierownik Gminnego 
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie, Wanda Angielska, kierownik Miejsko - Gminnego 
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Prabutach, Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w 
Kwidzynie, Wies³aw Wosiak, zastêpca dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Kwidzynie, 
m³. insp. Arkadiusz Pozorski, komendant Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, Anna 
Jankowska, dyrektor M³odzie¿owego O�rodka Wychowawczego w Kwidzynie, Marian Pi-
etrusiak, by³y Dyrektor M³odzie¿owego O�rodka Wychowawczego w Kwidzynie, Ewa Detko 
- Traczyk, by³a dyrektor Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska - Pomorskie,  Marcin 
Duda, prezes Kwidzyñskiego Parku Przemys³owo - Technologicznego, Leszek Czuba³a, cz³onek 
Zarz¹du Kwidzyñskiego Parku Przemys³owo - Technologicznego, Wojciech Horodyñski, prezes 
�Celbud -  Przemys³ówka�, Edward Bednarski, zastêpca prezesa �Celbud -  Przemys³ówka�, 
Irena Kopik, prezes Powi�lañskiego Banku Spó³dzielczego w Kwidzynie, Katarzyna Bednarek, 
dyrektor Gminnego O�rodka Kultury w Kwidzynie, Zbigniew Sitko, prezes Niezale¿nego 
Towarzystwa Wêdkarskiego, Janusz �wider, dyrektor Kwidzyñskiego Centrum Sportu i Rek-
reacji, Kamil �wiątkowski, zastępca dyrektora Kwidzyñskiego Centrum Sportu i Rekreacji, 
Lech Kwiatkowski z Kwidzyñskiego Klubu Lekoatletycznego �Rod³o� w Kwidzynie, Ewa Ko-
pytyñska, kierownik WTZ �Cisza� w Gdyni, Danuta Senger , kierownik WTZ w Koniecwa³dzie, 
Maria Król, kierownik WTZ w Dzierzgoniu, Iwona Ciepliñska, kierownik WTZ w Ryjewie, 
byli pracownicy WTZ w Kwidzynie: Barbara Dzich, Anna Kowalska, Ewa Zió³kowska, Beata 
Kiersztan, Krzysztof Rutkowski, Karol Rupar, Paulina Lewiñska, wolontariusze: Jolanta Cza-
jkowska, £ucja Barejko i Wies³awa Cichowicz, Miros³awa Laszczka, cz³onek zarz¹du Fundacji 
�Misericordia�, Mieczys³aw Kulesz, przewodnicz¹cy Rady Fundacji �Misericordia�. Kazimierz 
Gorlewicz, prezes Fundacji �Misericordia�, Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii 
Zajêciowej, Wanda Masalska-Szymanek, psycholog w Warsztacie Terapii Zajêciowej. 
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Dobre anioły, to tytuł spektaklu, w którym wystąpili 
niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. Uświetnił 
on konferencję, podczas której omówiono działania 
prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych w powie-
cie kwidzyńskim. Impreza odbyła się dzięki gościnności 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 
w Górkach. Scenę użyczyło Kwidzyńskie Centrum 
Sportu i Rekreacji. Oświetlenie i nagłośnienie zapewnił 
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. W spektaklu 
wystąpili: Malwina Dubik, Radosław Stefanowicz, Paweł 
Szymanek, Agnieszka Sitnicka, Urszula Holc, Marcelina 
Staniaszek, Ewa Rutka, Krzysztof Lech, Magda Ginter, 
Julita Rudnicka, Magda Stępkowska, Anna Mesanio, 
Aleksandra Kozikowska, Joanna Kuźniewska i Łukasz 
Sobczuk. Autorką i reżyserem przedstawienia jest 
Joanna Postawa-Wolnik. W jego przygotowaniu pomogli 
Aleksandra Botwicz i Marcin Zawadzki. Scenografię i 

rekwizyty zostały przy-
gotowane w pracow-
niach Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.



                        ul. Grudziądzka 30
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w każdy trzeci 
czwartek miesiąca prowadzą dyżury dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój nr 20, w godzinach w godz. od 
9.30-12.00. W trakcie dyżuru pracownicy Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności 
będą w pierwszej kolejności przyjmować: wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
wnioski o wydanie karty parkingowej, oraz wydawać: legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty 
parkingowe. Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydanie karty parkingowej 
oraz odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej musi być złożony i odebrany 
osobiście przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela. Z uwagi na możliwość wysłania 
pocztą wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski te będą przyjmowane 
pod koniec dyżuru. Dyżury prowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie nie wykluczają załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. Należy pamiętać, że 
komisje orzekające będą w dalszym ciągu odbywać się w siedzibie Zespołu w Malborku.

                                        Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                         tel. 55 272 37 93 wew. 311 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Malborku

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu kwidzyń-
skiego. 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 cho-
rych kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym 
dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, 
salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji 
i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. 
Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda, 
podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekre-
acji sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu 
zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą 
odwiedzić dom. Bliższych informacji udziela Anna Flader, pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej � Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie jest jednostka organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie 
chorych i niepełnosprawnych 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 mieszkańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego 
z samodzielnym wejściem. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie 
z obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświadczony zespół 
pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. 
Mieszkańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecz-
nej 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 związane 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 mię-
dzy innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy 
rodzicom i nauczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno 
- 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 s³abowidz¹cych. 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. 55 261 34 44

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 poniedział-
ki 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 
rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi 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

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 ra-
mach programu �Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka�. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć 
w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie oraz telefoniczne. 

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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Tel. 55 646 18 00 lub 783 292 055

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, 
a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowanych 
przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna



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, czwartki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi zaburze-
niami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Stowarzyszenie prowadzi działania 
obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela wsparcia, jak również organizuje 
szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z 
osobami z autyzmem. 

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub wy-
stępującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. 
Przyjmuje także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem 
alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych 
domów (DDD). W przychodni udzielana jest pomoc 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 abstynencji w życiu codziennym, spę-Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon informacyjny 55 
261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu Konsultacyjnego od 
Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznymoraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 
autyzmem. Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, 
opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2017/2018 to: 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży z lekkim upośledzeniem 
umysłowym szkoła zapewnia możliwość kontynuowania kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
znajdującej się obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w kierunkach: cukiernik, 
kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledze-
niem umysłowym w stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem 
umysłowym oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (uczniowie z lekkim 
upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i 
sprzężonymi niepełnosprawnościami) 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 okreso-
wą opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz 
inne. Celem nadrzędnym, związanym z umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest 
jak najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                                        Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                        Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                            tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

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. Zapewnia między innymi rehabilitację 
ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, stymulację 
widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych 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 Porozumienia w Kwidzynie jest 
wydawcą wielu podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie �w. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            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

www.fundacjamisericordia.pl 24.10.18 VII

            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 +”

e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555.
            ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                   stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Pomoc Ośrodka Pomocy PokrzywdzonymPomoc Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Kwidzynie udzielana Przestępstwem w Kwidzynie udzielana 
jest w budynku przy ul. Chopina 26, jest w budynku przy ul. Chopina 26, 
w pokoju 206 (drugie piętro). w pokoju 206 (drugie piętro). 
       Poniedziałek - godz. 8.00-15.00,        Poniedziałek - godz. 8.00-15.00, 
       Wtorek - godz. 13.00-20.00,        Wtorek - godz. 13.00-20.00, 
       Środa - godz. 9.00-16.00,        Środa - godz. 9.00-16.00, 
       Czwartek - godz. 9.00-16.00,        Czwartek - godz. 9.00-16.00, 
       Piątek - godz. 8.00-15.00,        Piątek - godz. 8.00-15.00, 
       Sobota - godz. 9.00-13.00.        Sobota - godz. 9.00-13.00. 
Dyżur telefoniczny od poniedziałku do Dyżur telefoniczny od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty,piątku, w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty,
w godz. 8.00-15.00. w godz. 8.00-15.00. 
  
                  Telefon - 690 489 654,                  Telefon - 690 489 654,  
                              kwidzyn@interios.org.plkwidzyn@interios.org.pl

15 listopada (czwartek) , w godz. 9.30-12.00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy 
ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 20), odbędzie się kolejny w tym roku dyżur pracowników 
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. Podczas dyżurów przyjmowane 
będą tylko wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wnioski o wydanie karty parkin-
gowej, a także wydawane będą legitymacje osoby niepełnosprawnej i karty parkingowe. Wniosek o wydanie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wysłać na adres: Powiatowy Zespół  do spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności, ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork. Wniosek można też złożyć osobiście w siedzibie 
zespołu w Malborku.  Należy pamiętać, że posiedzenia komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności w 
dalszym ciągu odbywają się  w siedzibie Zespołu w Malborku. 

Dyżury Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
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