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Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach uczestniczą już w zajęciach, które 
z  powodu pandemii zostały zawieszone 13 marca. Zajęcia wznowiono 28 maja. Przed ich rozpoczęciem przygotowano odpo-
wiednie procedury sanitarne związane z przewozami uczestników oraz prowadzeniem zajęć, zgodne z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.                                                                                str. II
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Wznowiono zajęcia dla osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej już działa
Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach uczestniczą już w zajęciach, które 

z powodu pandemii zostały zawieszone 13 marca. Uczestnicy mogli wrócić do warsztatu 28 maja. Zanim zajęcia zostały wznowione 
pracownicy przygotowali obiekt na ich przyjęcie. Podczas pracy zdalnej pracownicy warsztatu byli w stałym kontakcie z osobami 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami, informując między innymi o różnych formach pomocy. 

- Zanim Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej dało zielone światło 
do otwierania warsztatów 
terapii zajęciowej, mieliśmy 
już przygotowane odpowied-
nie procedury związane z 
przewozami uczestników 
oraz prowadzeniem zajęć, 
zgodne z wytycznymi Głów-
nego Inspektora Sanitarnego 
oraz Ministerstwa Zdrowia. 
Kupiliśmy też między in-
nymi środki dezynfekcyjne, 
dozowniki i przyłbice dla 
uczestników i pracowników. 
Na ponad tydzień przed ot-
warciem zorganizowaliśmy 
także spotkanie z rodzicami 
i opiekunami, zachowując 
środki ostrożności, w tym 
odpowiedni dystans, aby omó-
wić zasady oraz procedury, 
które będą obowiązywały po 
wznowieniu działalności zajęć 
w naszym warsztacie. Rodzice 
mieli możliwość podsumowa-
nia naszych działań podczas 
trwającej dwa miesiące pracy 
zdalnej. Wszyscy z niecierp-
liwością czekali na wznowie-
nie działalności warsztatu 
– mówi Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Kwidzynie, z 
siedzibą w Górkach. 

O możliwości wznowienia 
działalności placówek dzien-
nego pobytu poinformowało 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Po speł-
nieniu wymogów sanitarnych 
dopuszczono do otwierania 
między innymi placówki 
wsparcia dziennego, dzienne 
domy i kluby seniora, dzienne 

domy pomocy, środowiskowe 
domy samopomocy i kluby 
samopomocy dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz 
warsztaty terapii zajęciowej. 
Wojewoda pomorski decyzję 
w sprawie otwarcia placówek 
pozostawił w rękach organów 
prowadzących. Otwarcie wy-
magało jednak spełnienia 
wielu wymogów sanitarnych 
i zachowania środków ostroż-

ności. Siedzi-
ba kwidzyń-
skiego War-
sztatu Tera-
pii Zajęciowej 
znajduje się 
w zabytko -
wym dworku 
w Górkach, 
w g m i n i e 
Kwidzyn. Od 
stycznia 2004 

roku prowadzi 
go kwidzyń-
ska Fundacja 
„ M i s e r i c o r -
dia”. Podczas 
zajęć niepełno-
sprawni miesz-
kańcy powiatu 
kwidzyńskie-
go zdobywają 
wiele umiejęt-
ności ,  które 
przydają się w 
życiu codzien-
nym, ale prze-

de wszystkim w przyszłej pra-
cy zawodowej. W warsztacie 
funkcjonuje dziewięć specja-
listycznych pracowni: terapii 
życia codziennego, plastyczna, 
ceramiczna, artystyczna, edu-
kacyjno-stolarska, kompute-
rowa, wikliniarska, redakcyj-
na, ogrodniczo-gospodarcza 
oraz gabinet rehabilitacji. W 
zajęciach terapeutycznych 
uczestniczy 47 niepełnospraw-
nych osób. WTZ wznawia 
działalność po ponad dwóch 
miesiącach.                      (jk)

Obowiązkowy pomiar temperatury przed wejściem do siedziby kwidzyńskiego WTZ w Górkach.                                                                                                                         Zdjęcia: JK

Pierwsze godziny to poznanie zasad obowiązujacych w warsztacie w związku z zagrożeniem koronawirusem.Ponad dwa miesiące uczestnicy WTZ czekali na wznowienie zajęć.

W warsztacie zamontowano dozowniki ze środkiem dezyfnekcyjnym.
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

Urządzenia i aplikacje w rehabilitacji
Urządzenia i aplikacje wspierają osoby niepełnosprawne nie tylko w codziennym życiu, ale i w rehabilitacji. Dziś sprawdzimy ko-

lejne rozwiązania tego typu – będą to między innymi szczoteczka umożliwiająca łatwe i dokładne umycie zębów w jedynie 10 sekund, 
czujniki wspomagające rehabilitację na odległość oraz inteligentne okulary do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim.

         SociAlibity
Znalezienie miejsc ofe-

rujących udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych nie 
zawsze jest łatwe. Zadanie 
to może ułatwić aplikacja So-
ciAbility. W aplikacji można 
wyszukać miejsca takie jak 
sklepy, kawiarnie i restau-
racje na mapie lub w pobli-

żu i sprawdzić czy oferują 
odpowiednie udogodnienia. 
Informacje są dodawane 
przez użytkowników, przy 
czym nie są to ogólne opisy 
tylko szczegółowe informacje 
takie jak szerokość drzwi, 
wysokość stopni schodów i 
wiele więcej. Aplikacja jest 
darmowa i dostępna na urzą-
dzeniach z systemem iOS i 
Android. Niestety brakuje 
danych na temat udogodnień 
w lokalach na terenie Pol-
ski, a sama aplikacja jest w 
dość wczesnej fazie rozwoju. 
Ponieważ jednak informacje 
o dostępności lokali są doda-
wane przez użytkowników, 
warto pomóc jeśli mamy taką 
możliwość.

            Re.flex
Pandemia Covid 19 utrud-

niła dostęp do rehabilitacji. 
Alternatywą może być reha-
bilitacja zdalna (określana 
też mianem telerehabilitacji 
albo e-rehabilitacji) polega-
jąca na tym, że pacjent i re-
habilitant komunikują się ze 
sobą przez Internet na przy-
kład w formie wideorozmo-
wy. Rehabilitant może dzięki 
temu wizualnie ocenić stan 
zdrowia pacjenta lub polecić 

Źródło: www.sociability.appre.flex

mu konkretne ćwiczenia. 
Rumuński startup Kineto 
Tech Rehab stworzył bardziej 
nowoczesne rozwiązanie o 
nazwie re.flex. Jest to zestaw 
czujników, które monitorują 
ruchy i różne parametry 
pacjenta. Na tej podstawie 
wirtualny asystent śledzi 
proces rehabilitacji i daje 
pacjentowi indywidualne 
porady. W procesie może brać 
udział osoba zajmująca się 
rehabilitacją, a pacjent ma 
możliwość śledzenia swoich 
postępów. Obecnie projekt 
jest udostępniany jedynie 
wybranym terapeutom.

     Munevo DRIVE
Dla osób poruszających 

się na elektrycznych wóz-
kach inwalidzkich powstała 
technologia munevo DRIVE. 
Jest to zestaw składający się 
z inteligentnych okularów i 
adaptera do wózka inwalidz-
kiego. Rozwiązanie to służy 

do sterowania wózkiem ru-
chami głowy. Nie jest to jed-
nak jedyna funkcja – okulary 
są wyposażone również w 
aparat fotograficzny. Umoż-
liwiają także regulację wózka 
i wysłanie wiadomości wraz 
z lokalizacją wysyłającego 
wybranej osobie w razie ja-
kiegoś zagrożenia. Okulary 
komunikują się z adapterem 
przez Bluetooth. Adapter 
współpracuje z większością 
elektrycznych wózków in-
walidzkich, a w razie prob-
lemów producent pomoże 
przystosować go do działania 
z konkretnym wózkiem. W 
przyszłości okulary w ramach 
aktualizacji oprogramowania 
otrzymają więcej funkcji ta-
kich jak obsługa komputera 
i smartfona. 

     Mouse4all Switch
Dziecięce porażenie móz-

gowe, choroba Parkinsona, 
stwardnienie rozsiane, ura-

zy rdzenia krę-
gowego i inne 
dolegliwości za-
burzające zdol-
ności ruchowe 
mogą poważ-
nie utrudniać 
korzystanie z 
ekranu dotyko-
wego smartfo-
na lub tabletu. 
Jednym z moż-
liwych rozwią-
zań jest aplika-
cja Mouse4all 
Switch, która 

Źródło: play.google.com/store/apps

Źródło: www.reflex.help/press

Źródło: www.munevo.com

Źródło: www.pedius.org

umożliwia obsługę ekranu 
dotykowego urządzenia z 
systemem Android przy uży-
ciu zewnętrznych urządzeń 
przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. Takim 

urządzeniem może być na 
przykład przycisk naciskany 
głową lub stopą. Użytkownik 
obsługuje ekran poruszając 
kursorem. Do smartfona 
lub tabletu można podłączyć 
maksymalnie dwa urzą-
dzenia przy użyciu wtyczki 
Jack 3,5 mm lub Bluetooth. 
Użycie wtyczki Jack wyma-
ga wykorzystania specjal-
nego adaptera. Mouse4all 
Switch wymaga opłacania 
miesięcznego lub rocznego 
abonamentu, ale nowi użyt-
kownicy mogą skorzystać z 
bezpłatnego 6-miesięcznego 
okresu próbnego. Aplikacja 
wymaga systemu Android w 
wersji 7 lub nowszej.

           Pedius
Aplikacje ułatwiające roz-

mowy telefoniczne osobom 

z zaburzeniami słuchu nie 
są nowością, ale z pewnoś-
cią są przydatne. Jedną z 
takich aplikacji jest Pedius. 
Nadawca może wpisać tekst 

albo wykorzystać system 
przetwarzania mowy na 
tekst i go wypowiedzieć. Jeśli 
aplikacja nie do końca rozpo-
zna wypowiedź, zaproponuje 
kilka sugestii i umożliwi 

powtórzenie 
wypowiedzi, 
jeśli suge-
stie okażą 
się niewy-
starczające. 
O d b i o r c a 
o t r z y m a 
wiadomość 
w  f o r m i e 
tekstu, któ-
ry zostanie 
też odczyta-

ny przez syn-
tezator mowy. Użytkownicy 
rozmawiają ze sobą bezpo-
średnio (bez pomocy osoby 
trzeciej), co jest zaletą z 
punktu widzenia prywatno-
ści. Otrzymują też za darmo 
20 minut rozmów miesięcz-
nie z możliwością zakupienia 
dodatkowych 100 minut lub 
nieograniczonych rozmów na 
rok. Pedius można pobrać 
za darmo na urządzenia z 
systemem iOS i Android.

         Atalante 
Wśród egzoszkieletów do 

rehabilitacji osób, które 
utraciły sprawność ruchową 
na skutek np. urazu rdzenia 
kręgowego lub udaru, moż-
na znaleźć m.in. Atalante, 
który został opracowany 
przez francuski startup 
Wandercraft. W procesie 

rehabilitacji z użyciem tego 
egzoszkieletu użytkownik 
porusza się bez użycia kul 
ani balkoników. Poziom 
wsparcia przez Atalante 
można ustawić – egzoszkie-
let może całkowicie wspo-
magać użytkownika lub 
wymagać od niego nieco 
wysiłku. Producent zapew-
nia, że Atalante jest łatwy 
w obsłudze, a przygotowanie 
go do użycia nie wymaga 
dużo czasu.

             Y-Brush
Higiena jamy ustnej jest 

bardzo ważna, ale zabu-
rzenia funkcji ruchu mogą 
utrudniać prawidłowe mycie 
zębów. Francuska firma Fe-
sTeesH 8 stycznia 2019 r. na 
targach CES w Las Vegas 
zaprezentowała urządzenie, 

Źródło: www.y-brush.com

które może w tym pomóc 
- szczoteczkę Y-Brush. Ma 
ona umożliwić łatwe i do-
kładne umycie zębów w 
zaledwie 10 sekund. Użyt-
kownik musi tylko nałożyć 
pastę do zębów, włączyć 
szczoteczkę, żuć ją przez 
5 sekund, a następnie od-
wrócić ją i żuć przez kolejne 
5 sekund. Szczoteczka Y-
Brush będzie dostępna w 
dwóch rozmiarach – mniej-
szym dla dzieci w wieku od 
4 do 12 lat i większym dla 
młodzieży powyżej 12. roku 
życia i dorosłych. Jest wy-
mienna, a producent zaleca 
jej wymianę co pół roku. Y-
Brush można obecnie kupić 
w przedsprzedaży za 130 
euro. Zamawiający powinni 
otrzymać ją w trzecim kwar-
tale 2020 r.

Przemysław Rutkowski
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Mniejsze obostrzenia w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzi-
ło możliwość osobistego załatwiania spraw. Jednak 
osoby, które będą chciały pojawić się osobiście w sie-
dzibie centrum będą musiały dostosować się do wpro-
wadzonych w Centrum wymogów sanitarnych.

Można osobiście

                                                                  Informacja Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Kwidzynie o stanie zagrożenia epide-
micznego koronawirusem na terenie powiatu 
kwidzyńskiego. Stan zagrożenia epidemiczne-
go z 15 czerwca o godz. 13.30.

Ilość osób zarażonych: 3  

Ilość osób w kwarantannie domowej: 79

Ilość osób pod nadzorem epidemiologicznym: 2

Ilość osób zwolnionych z kwarantanny: 1218

Ilość osób zwolnionych z nadzoru epidemiologicznego: 242 

- Dopuszczalna liczba in-
teresantów, którzy przeby-
wają w tym samym czasie w 
jednym pomieszczeniu, nie 
może być większa niż jedna 
osoba na jedno stanowisko 
obsługi. Podczas wizyty w 
naszym Centrum konieczne 
jest zachowanie niezbędnych 
środków bezpieczeństwa i 
ochrony osobistej. Obowiąz-
kowe jest zakrycie nosa i ust 
oraz założenie rękawiczek 
ochronnych. Obowiązuje też 

zachowanie 2 m odstępu od 
osób. Nadal jednak na ze-
wnątrz budynku znajduje się 
skrzynka do korespondencji 
do której można wrzucać do-
kumenty – informuje Renata 
Majda, kierownik Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie. 

Osoby, które wolą jednak 
inne formy kontaktu z pracow-
nikami PCPR mogą korzystać 
z poczty elektronicznej oraz 
platformy e-PUAP.          (jk)

Pomoc w walce z koronawirusem

Unijne wsparcie dla domów pomocy
Domy pomocy społecznej w Kwidzynie oraz Ry-

jewie otrzymają wsparcie ze środków unijnych w 
kwocie ok. 350 tys. zł. Uzyskane pieniądze zostaną 
przeznaczone na poprawę warunków bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Wsparciem objęci zostali 
pracownicy instytucji całodobowego pobytu, którzy pracują bezpośrednio z osobami z 
niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. W ramach przy-
znanego grantu placówki zostaną doposażone w środki ochrony indywidualnej i środki 
dezynfekujące, a także sprzęt medyczny, niezbędny do przeciwdziałania i zwalczania co-
vid-19. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie wraz z domami pomocy społecznej w Kwidzynie 
i Ryjewie przygotowały wspólnie dwie aplikacje w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”.

- Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską, 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i rea-
lizowany w ramach  Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Powiat 
wnioskował o przyznanie 
127, 2 tys. zł na rzecz Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie oraz o 214,8 tys. zł dla 
Domu Pomocy Społecznej  w 
Ryjewie. Otrzymane pienią-
dze przeznaczone zostaną 
między innymi na zakup ma-
teriałów i wyposażenia - in-
formuje Anna Świątkowska 
ze Starostwa Powiatowego 
w Kwidzynie.  

Obecnie trwa podpisanie 
umów dotyczących przyznan-
nia grantu. Do domów pomo-
cy społecznej trafią między 
innymi środki ochrony indy-
widualnej dla pracowników, 
w tym jednorazowe ręka-
wiczki, maseczki, jednora-
zowe fartuchy, kombinezony 
ochronne, jednorazowe czep-
ki, jednorazowe ochraniacze 
na buty, a także jednorazowa 

pościel, naczynia jednorazo-
we, przyłbice, środki do de-
zynfekcji ciała i powierzchni, 
półmaseczki oraz gogle. Poza 
tym domy pomocy społecz-
nej zostaną wyposażone 
w sprzęt do wyposażenia 
izolatek i dekontaminacji, 
w tym ssaki, koncentratory 

tlenu, termometry, masecz-
ki do tlenoterapii, maski 
tlenowe, inhalatory, wózki 
toaletowe, ozonatory, lampy 
bakteriobójcze, maty, butle 
z tlenem, resuscytatory, 
wózki transportowo-kąpie-
lowe, krzesełka toaletowe, 
parawany, wózki do leków, 

posiłków i na bieliznę,  tace 
opatrunkowe oraz na leki, 
pościel, kołdry i poduszki 
jednorazowe, kurtyny do 
śluz oraz sprzęt do dekonta-
minacji, w tym lampy bakte-
riobójcze i ozonatory.

                                   (jk) 

Pomoc dla imigrantów

Domy pomocy społecznej w Kwidzynie oraz Ryjewie otrzymają wsparcie ze srodków unijnych w kwocie ok. 350 tys. zł. Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na 
poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zdjęciu: Dom Pomocy Społecznej „Sloneczne Wzgórze” w Ryjewie.                                 Fot. archiwum 

Bezpłatna pomoc prawna 
Porady dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 

świadczone są tylko telefonicznie. Zmiany wymusiła konieczność zapobiegania roz-
przestrzenianiu się koronawirusa. Przed udzieleniem porady niezbędne jest wysłanie 
(na adres poczty elektronicznej: biuro@ovum.org.pl) wniosku o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość. Wniosek dostępny jest na stronie: https://
darmowapomocprawna.ms.gov.pl. W sytuacji braku dostępu do internetu można złożyć 
wniosek ustnie przez telefon wraz z oświadczeniem. Po przesłaniu wniosku prawnicy 
kontaktować się będą w godzinach pracy punktów, w kolejności zgłoszeń.

             Stowarzyszenie OVUM (poradnictwo prawne i obywatelskie),                                                                                      
                               tel. 58 350 15 15, e-mail biuro@ovum.org.pl
                          Poniedziałek - piątek - 7.00 - 11.00 i 12.00 -16.00
                       Radca prawny Szymon Czaplewski, tel. 660 209 353 
                                        e-mail s.czaplewski@gmail.com
                                           Poniedziałek - 12.00 -16.00
                                            Wtorek i środa - 12.00-14.00
                        Adwokat Natalia Hajdamowicz-Rydel, tel. 605 656 607 
                                          e-mail: nhajdamowicz@wp.pl
                                                     środa - 14.00 -16.00
                                             czwartek-piątek - 13.00-17.00 
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Dzienny Dom Senior+ jeszcze zamknięty

Seniorzy muszą zaczekać
Samorząd miasta nie zdecydował się  na otwarcie Dzienny Dom Po-

bytu Senior +. Placówka działa od września 2017 roku. Dla seniorów 
prowadzone były różne zajęcia, w tym edukacyjne, aktywności rucho-
wej i sportowo-rekreacyjne oraz związane z aktywizacją społeczną. 
Obecnie działalność domu przeniosła się do domów seniorów.

- Na razie nie zdecydowa-
liśmy się na otwarcie domu. 
Do seniorów dojeżdżają pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy 
dostarczają materiały do 
codziennych prac. Dostarcza-
ją też żywność. Gdy będzie 
już bezpiecznie, to wówczas 
uruchomimy dzienny dom 
pobytu. Bardzo trudno jest 
sprostać wymaganiom sani-
tarnym. Trudno jest otworzyć 
dom i dopuścić do udziału w 
zajęciach określoną liczbę 
osób, zachowując dystans. 
Trzeba by dokonywać selekcji 
uczestników zajęć. Nie jest to 
więc sytuacja komfortowa, a 
poza tym krzywa zachorowań 
nadal jest wznosząca. Wolimy 
wstrzymać się z otwarciem 
domu, aczkolwiek cały czas 
utrzymujemy kontakt ze 
wszystkimi seniorami - twier-

Osoby przebywające w kwarantannie mogą uzyskać 
pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. Dzwoniąc można pod numery telefonów: 
55 646 18 00 i 55 279 99 15 w godzinach od 7.00-15.00. 
Można także wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na 
adres psycholog@pcprkwidzyn.pl, podając swoje imię i 
nazwisko oraz nr telefonu. W tytule wiadomości należy 
wpisać: „pomoc psychologiczna”. Psycholog skontaktuje 
się najszybciej jak to będzie możliwe. Pomoc psycholo-
giczną i prawną zapewnia także Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. Osoby potrzebujące takiej pomocy mogą 
dzwonić pod numer telefonu: 512 909 991.

Pomoc dla osób w kwarantannie

dzi Piotr Widz, wiceburmistrz 
Kwidzyn.

Dzienny Dom Pobytu Se-
nior + powstał w zmoderni-
zowanym gmachu przy ul. 
Warszawskiej. Aby zostać 
uczestnikiem zajęć trzeba 

być mieszkańcem miasta, 
nie pracować zawodowo i  ieć 
ukończone 60 lat (zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni). 
Dom przeznaczony jest dla 
osób, które są samodzielne i 
nie wymagają opieki.      (jk)

Samorząd miasta nie zdecydował się na otwarcie Dzienny Dom Pobytu Senior +. Władze miasta czekają na poprawę sytuacji związanej z pandemią. 

Dzienny Dom Pobytu Senior + powstał w zmodernizowanym gmachu przy ul. Warszawskiej.



                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
                                                ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
                                                  (dzieci dowożone są busem).
                                   ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
                                (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)

                                      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

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 dusz-
pasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-oświatową. 

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

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda, 
podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). 

Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery 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 or-
ganizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psy-
chicznie 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 Spo-
łecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom 
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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
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 między innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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: 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 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

www.fundacjamisericordia.pl 17.06.20 VI

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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           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 
zaburzeniami 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-
dzanie 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 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 œw. 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
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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 +”

   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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W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych PFRON prosi o korzystanie z drogi 
elektronicznej za pośrednictwem platform internetowych sow.pfron.org.pl oraz sod.pfron.org.
pl. Można też korzystać z infolinii PFRON dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-
15.00 pod numerem telefonu 22 581 84 10. Dodatkowo w godz. 9.00-20.00 uruchomiona została 
specjalna infolinia dla osób niepełnosprawnych, która dostępna jest pod numerem 517 373 975. 
PFRON informuje też, że została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 
w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawi-
rusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590. 
Fundusz zachęca również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w rządowym serwi-
sie www.gov.pl/koronawirus oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

PFRON - obsługa klientów

Złóż wniosek w domu

Skorzystaj z SOW
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych zachęca do składania drogą 
elektroniczną wniosków dotyczących dofi-
nansowania do różnych działań związanych 
z rehabilitacją społeczną i zawodową. Zapew-
nia to System Obsługi Wsparcia (SOW).

Korzystanie z Systemu 
Obsługi Wsparcia (SOW) 
jest darmowe. Elektronicz-
ny wniosek  można złożyć w  
każdym dniu, także wolnym 
od pracy i o każdej godzinie. 
System działa bowiem 24 
godziny na dobę, 365 dni 
w roku. Potrzebny jest je-
dynie dostęp do internetu. 
System działa pod adresem: 
ww.sow.pfron.org.pl. 

Profil zaufany, czyli iden-
tyfikacja elektroniczna, 
dzięki której można po-
twierdzić swoją tożsamość 
w internecie, można po-

Osoby, które chcą uzyskać pomoc w 
sprawie funkcjonowania Systemu Obsługi 
Wsparcia lub w innych sprawach mogą 
kontaktować się z PFRON za pomocą 
bezpłatnej infolinii: 800 889 777 (czynna 
w dni robocze, w godz. 9.00 -17.00).

twierdzić w wielu insty-
tucjach oraz on-line przy 
pomocy dziesięciu różnych 
banków. PFRON przygo-
tował materiał w serwi-
sie YouTube, w którym 
wyjaśniono w przystępny 
sposób, jak można to zro-
bić (www.youtube.com/
watch?v=OnHWBuFV_
bY&feature=youtu.be). 
Można także skorzystać z 
kreatora, który usprawnia 
proces składania wniosku 
(www.sow.pfron.org.pl/
wnioskodawca/kreator).

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany 
podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych w Warszta-
cie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. 
WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie.  

                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                 tel./faks  55 279 35 64
             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
          www.fundacjamisericordia.pl

Zajęcia już wznowione!


