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Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Funda-
cję „Misericordia”, bawili się podczas Dnia Pieczonego Ziemniaka. Podczas imprezy odbyły się tak-
że konkursy sprawnościowe, w których główną rolę odgrywał ziemniak.                              str. IV-V

  Fot.  Jacek Kluczkowski
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Warsztatowy konkurs fotograficzny 

Pocztówki z wakacji uczestników WTZ w Górkach
Michał Wiącek zwyciężył w konkursie fotograficznym „Pocztówka z wakacji”. Konkurs zorganizował Warsztat Terapii Zajęciowej w Gór-

kach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”. To już drugi w tym roku konkurs fotograficzny dla uczestników warsztatu.

Po zdjęciach, które miały 
uchwycić pierwsze oznaki 
wiosny, przyszedł czas na 
fotografowanie krajobrazów, 
miejsc i zdarzeń, które wiążą 
się z letnim wypoczynkiem 
i najcieplejszą porą roku. 
Nad organizacją konkursu 
czuwała Aleksandra Botwicz 
z Warsztatu Terapii Zajęcio-

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Michał Wiącek, natomiast drugie Leszek Śmigielski. Trzecie miejsce w konkursie zajęła Marcelina Staniaszek. Wyróżnienia otrzymali Przemysław Rutkowski i Arkadiusz Wąsik.

wej, pomysłodawczyni kon-
kursu. Podobnie jak podczas 
pierwszej edycji konkursu, 
jury nie miało łatwego zada-
nia. Z wielu zdjęć wybrano 
ostatecznie jedenaście. Jury 
oceniało jakość wykonania, 
oryginalność i pomysłowość 
oraz zgodność zdjęcia z tema-
tem konkursu. Ostatecznie 

wybrano trzy najlepsze prace. 
Przyznano także dwa wyróż-
nienia. Pierwsze miejsce w 
konkursie zajął Michał Wią-
cek, natomiast drugie Leszek 
Śmigielski. Trzecie miejsce 
zajęła Marcelina Staniaszek. 
Wyróżnienia otrzymali Prze-
mysław Rutkowski i Arka-
diusz Wąsik. Nagrody oraz 
upominki zwycięzcom oraz 
wyróżnionym uczestnikom 
konkursu wręczyła Alek-
sandra Botwicz. Upominki 
otrzymali wszyscy uczestni-

cy konkursu. W konkursie 
uczestniczyli Aleksandra Ko-
zikowska, Damian Świetlicki, 
Daniel Kuriata, Eliza Miłek, 
Joanna Kuźniewska, Łukasz 
Strohschein, Maciej Bysz-
kowski i Szymon Szpociński. 
Ogłoszony został już kolejny 
konkurs fotograficzny dla 
uczestników WTZ w Górkach. 
Tym razem zadaniem  osób, 
które wezmą w nim udział 
jest uchwycenie na zdjęciach 
„Kolorów jesieni”. 

                                    (jk)

Michał Wiącek zwyciężył w konkursie fotograficznym „Pocztówka z wakacji”. Dyplom i nagrodę wręcza 
Aleksandra Botwicz.

Wyróżnione zdjęcie Arkadiusza Wąsika. Fotografia Michała Wiącka - pierwsze miejsce w konkursie.

Zdjęcie Leszka Śmigielskiego - drugie miejsce w konkursie.

Wakacyjna fotografia Marceliny Staniaszek - trzecie miejsce w konkursie.

Wyróżniona, wakacyjna fotografia Przemysława Rutkowskiego.



www.fundacjamisericordia.pl  26.10.22 III

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, 
wykonany podczas zajęć terapeutycznych prowa-
dzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gór-
kach. WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia”.  

Projekt Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Żywa lekcja historii dla niepełnosprawnych uczniów
„Żywa lekcja historii - historia Kwidzyna” to projekt Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Na dziedzińcu Muzeum Zamkowego w Kwidzy-

nie odbyło się spotkanie podsumowujące jego realizację. Pomysłodawcy projektu to nauczyciele i rodzice uczniów uczęszczających do placówki.

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

Jego adresaci to uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 6, Szko-
ły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy w Kwidzynie oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Barcicach. 
Głównym założeniem projektu 
było poszerzenie wiedzy o hi-
storii Kwidzyna.

- Szczególne potrzeby edu-
kacyjne naszych uczniów obli-
gują nauczycieli i rodziców do 
poszukiwania form przekazy-
wania wiedzy dostosowanych 
do występujących deficytów 
w przyswajaniu informacji 
- form niestandardowych i 
atrakcyjnych - mówi Anna 
Kaczmarek-Okońska, liderka 
projektu i nauczyciel Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy w Kwidzynie. 

Na dziedzińcu kwidzyńskie-
go zamku odbyła się insceniza-
cja historyczna przygotowana 
przez grupę rekonstrukcyjną 
„Apis” z Gniewa, która promuje 
między innymi wiedzę o histo-
rii średniowiecznego Kwidzy-
na. Jak podkreślają organiza-
torzy wydarzenia inscenizacja 
przeniosła uczestników, w tym 
młodzież z niepełnosprawnoś-
ciami, do epoki średniowiecza 
i ułatwiła zrozumienie kultury, 
zwyczajów oraz codzienności 
i mentalności ludzi żyjących 

w minionych czasach. Re-
konstruktorzy przygotowali 
różnego rodzaju rekwizyty, w 
tym dyby, części uzbrojenia, 
zbroje rycerskie i stroje z epoki. 
Nie zabrakło również tańca, 
śpiewu i dobrej zabawy. Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy zajmuje się kształ-
ceniem, wychowaniem oraz 
rewalidacją dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektual-
nie w stopniu umiarkowanym, 
znacznym, głębokim, z niepeł-

nosprawnościami sprzężonymi 
i autyzmem. Praca z dzieckiem 
odbywa się w oparciu o indywi-
dualne programy edukacyjno-
terapeutyczne, opracowane dla 
każdego ucznia na podstawie 
diagnozy i zaleceń zawartych 

w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pe-
dagogiczną. Oferta edukacyj-
na dla młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz niepełno-
sprawnością sprzężoną do 24 
roku życia obejmuje między 
innymi kierunki kształcenia 
z zajęciami praktycznymi u 

lokalnych przedsiębiorców: po-
mocnik ogrodnika i sadownika, 
pomocnik kucharza, pomocnik 
pracownika gospodarczego, 
pracownia życia codziennego 
oraz zespoły rewalidacyjno-
wychowawcze dla dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębo-
kim do 25 roku życia. 

                                  (jk)

„Żywa lekcja historii - historia Kwidzyna” to projekt zrealizowany przez Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Na zdjęciu: uczestnicy i realizatorzy projektu.                                                                                                                        Zdjęcia: Bartosz Bakun

Na dziedzińcu kwidzyńskiego zamku odbyła się inscenizacja historyczna przygotowana przez grupę 
rekonstrukcyjną „Apis” z Gniewa.

Przemarsz uczestników projektu „Żywa lekcja historii - historia Kwidzyna” ulicami miasta.
Adresaci projektu to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia inscenizacja przeniosła uczestników, w tym młodzież 
z niepełnosprawnościami, do epoki średniowiecza. 
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Dzień pieczonego ziemniaka w WTZ

Jesienna zabawa i konkursy sprawnościowe
Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”, bawili się podczas 

Dnia Pieczonego Ziemniaka. Podczas imprezy odbyły się także konkursy sprawnościowe, w których główną rolę odgrywał ziemniak.
Podczas imprezy nie zabrakło 

ziemniaków upieczonych w ogni-
sku. Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Górkach to placówka, w której 
prowadzona jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa dla doro-
słych niepełnosprawnych miesz-
kańców powiatu kwidzyńskiego. 
Prowadzone w warsztacie zaję-
cia mają w przyszłości ułatwić 
znalezienie zatrudnienia lub 
nauczyć samodzielności osoby 
niepełnosprawne posiadające 
znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności. Nie 
zapomina się jednak o organi-
zacji różnego rodzaju imprez 
integracyjnych, w tym także 
kulturalnch czy sportowo-re-
kreacyjnych. W zajęciach tera-
peutycznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach uczestni-
czy 47 niepełnosprawnych osób 
z całego powiatu. Warsztat po-
wstał w październiku 1993 roku 
przy Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Od pierwszego 
stycznia 2004 roku prowadzi 
go Fundacja „Misericordia”, w 
zabytkowym dworku w Górkach 
(gmina Kwidzyn). 

                                        (jk)
Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”, bawili się podczas Dnia Pieczonego Ziemniaka. Podczas imprezy odbyły się także konkursy sprawnościowe, w których główną rolę odgrywał ziemniak.



www.fundacjamisericordia.pl 26.10.22 V



www.fundacjamisericordia.pl 26.10.22 VI Informator - niepełnosprawność i pomoc społeczna

                            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 
                                   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                                         Świetlica przy ul. Hallera 5
                      od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                  tel. 783 152 042 
                        e-mail: swietlica.hallera@mopskwidzyn.pl
                                        Świetlica przy ul. Miłosnej 1
                     od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                 tel. 783 154 405, 
                           e-mail: swietlica.milosna@mopskwidzyn.pl

To jednostka organizacyjna powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Po-
nad 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 fryzjerski i krawiecki, kaplicę, 
sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraź-
nej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system 
przyzywowy i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortope-
dyczny 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. 

To jednostka organizacyjna powiatu kwidzyńskiego, przeznaczona 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 tera-
peutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii oraz salę gimnastyczną, Salę Doświadcza-
nia 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 opiekuń-
czo-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”.  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 udzielają pracownicy socjalni Domu 
Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Sylwia Szefer, 
Krzysztof Wiottstock i Ewelina Dysko. 

    Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
              82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                   tel. 55 277 42 36 i 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 - informacyjne dla rad pedago-
gicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Poradnia 
zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz 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. 

                                             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 pierwszego kontaktu: 
                                  poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 14.00 
                                                dyżury popołudniowe
                                 poniedziałek-piątek, w godz. 17.00 - 19.00
Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie wszystkim osobom,
rodzinom i grupom doświadczającym trudności w pełnieniu swoich 
podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi 
i załamania jako konsekwencji różnych sytuacji kryzysowych. Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej jest prowadzony na zlecenie samorządu powiatu
 kwidzyńskiego przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                  Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
                                          ul. Braterstwa Narodów 59
                                                82-500 Kwidzyn
                    tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                             tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                  e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
                                              www.zyc-zgodnie.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regu-
larnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrew-
nionych, 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

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.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

                                         tel. 55 279 99 15 i tel. 55 646 18 00

Stowarzyszenie Seniorzy 50+ w Kwidzynie

Stowarzyszenie Seniorzy 50+, plac Plebiscytowy 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie piętro) 
                     Biuro czynne we wtorki i piątki, w godz. 10.00 - 12.00. 
                                      Tel. 793 625 889 oraz 793 005 572. 
                                 E-mail: seniorzy.kwidzyn@gmail.com

Organizacja prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, 
prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje 
się między innymi włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieak-
tywnych zawodowo do systemu kształcenia ustawicznego. Organizacja promuje 
i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Angażuje 
też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektu-
alnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

        Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie



www.fundacjamisericordia.pl 26.10.22 VIIInformator - niepełnosprawność i pomoc społeczna

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. Po-
maga 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. 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 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, terapeutycznej, dla osób z problemem własnym lub wystę-
pującym 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, jak 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,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 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 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24. roku życia. Kierunki kształcenia z zajęciami praktycz-
nymi u lokalnych przedsiębiorców obejmują: pomocnik ogrodnika i sadownika, pomocnik kucharza, pomoc-
nik pracownika gospodarczego pracownia życia codziennego oraz  Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze 
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25. roku życia. Zajęcia 
obejmują w szczególności: naukę nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowanie się z otoczeniem 
– AAC, usprawnianie ruchowe ( integracja sensoryczna, fizjoterapia), wdrażanie do osiągania optymalnego 
poziomu samodzielności rozwijanie zainteresowania otoczeniem i wzmacnianie aktywności.

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 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: sekretariat@spdpkwidzyn.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wycho-
wanie 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 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomoc 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 zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Zapewnia 
między innymi rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logope-
dyczną, 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 nowo-
tworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie 
od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma pod-
pisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ 
pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowa-
dzeniem placówki zajmuje się 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

       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 „Pałacyk”

   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

Dom Dziennej Opieki dla Seniorów - Silver Club
Do placówki przyjmowane są osoby poruszające się samodzielnie, ale także z trudnościa-

mi np. parkinsonizm, demencja czy Alzheimer. Seniorzy mają zapewnioną opiekę, terapię 
zajęciową, rehabilitację oraz spacery. Mogą także skorzystać z posiłków (dodatkowo płatne). 
Dom funkcjonuje w godz. 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

                       ul.Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie                     
                    Tel. 884 637 080, e-mail: biuro@silverclub.pl 
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Co warto wiedzieć?

Tableteki z jodkiem potasu
Od kilku tygodni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeka-

zuje samorządom powiatów tabletki z jodkiem potasu. Ma to związek z działa-
niami wojennymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie. Jest 
to normalna procedura w sytuacji, gdy może dojść do zagrożenia radiacyjnego. 
W przypadku awarii reaktora elektrowni atomowej dochodzi do uwolnienia ra-
dioaktywnego jodu, który może być wchłaniany przez tarczycę i doprowadzać 
do jej uszkodzenia. Obecnie jednak nie ma takiego zagrożenia.

Zadaniem tabletek z jod-
kiem potasu jest nasycenie 
tarczycy stabilnym jodem, aby 
zatrzymać wchłanianie przez 
nią jodu z zewnątrz i tym 
samym uniemożliwić dostanie 
się do niej radioaktywnego 
jodu. W związku z tą sytuacją 
przede wszystkim nie należy 
jednak panikować – Państwo-

wa Agencja Atomistyki i Cen-
tralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej na bieżąco 
monitorują sytuację, a zagro-
żenie obecnie nie występuje. 
Lekarze odradzają również 
profilaktyczne przyjmowanie 
jodku potasu na własną rękę, 
ponieważ nie przyniesie to 
żadnych korzyści, a może 

wręcz doprowadzić do prob-
lemów zdrowotnych. Daw-
kowanie tabletek z jodkiem 
potasu jest zależne od wieku 
– dorośli do 60. roku życia i 
młodzież powyżej 12. roku 
życia powinni przyjąć dwie 
tabletki, dzieci w wieku od 3 
do 12 lat jedną tabletkę, dzieci 
w wieku od 1 miesiąca do 3 lat 

pół tabletki, zaś noworodki 
ćwierć tabletki. Jodku potasu 
nie mogą przyjmować osoby 
na niego uczulone, z nadczyn-
nością tarczycy, zaburzeniami 
naczyń krwionośnych i cho-
robami autoimmunologiczny-
mi połączonymi ze świądem 
i pęcherzykami na skórze. 
Ostrożność natomiast powin-

ny zachować osoby 
w trakcie lub po 
leczeniu tarczycy, 
z nieleczoną au-
tonomią tarczycy, 
z zaburzeniami 
czynności nerek, 
w trakcie leczenia 
zaburzeń czyn-
ności nadnerczy, 
odwodnione oraz 
przyjmujące leki 
hamujące czynność 
tarczycy, moczo-
pędne oszczędzają-
ce potas, kaptopril, 
enalapril lub chi-
nidynę – w razie 
wątpliwości war-
to skonsultować 
się z lekarzem. 
Aby uzyskać od-
powiednią ochro-
nę, jodek potasu 
należy przyjąć 
niezwłocznie po 
ogłoszeniu wystą-
pienia zagroże-
nia radiacyjnego 
– najlepiej w cią-
gu dwóch godzin. 
Jeśli pojawi się 
zagrożenie, samo-
rządy powiatów 
rozpoczną wyda-
wanie tabletek z 
jodkiem potasu 
mieszkańcom. Li-
sty punktów wy-
dawania tabletek 
na terenie powia-
tu kwidzyńskiego 
są dostępne na 
stronach interne-
towych poszczegól-
nych miast i gmin. 
Wykaz tych stron 
można znaleźć na 
stronie interneto-
wej powiatu kwi-
dzyńskiego – po-
wiatkwidzynski.pl.

    Przemysław 
    Rutkowski

Subkonto Fundacji „Misericordia” 
Pomóż Ukrainie

Fundacja „Misericordia” w Górkach ma utworzone specjalne 
subkonto, na które można wpłacać pieniądze, które zostaną 
przeznaczone na pomoc Ukraińcom w Kwidzynie i Barze.

Subkonto zostało utworzone dla wspierania letniego pobytu dzieci z Baru, miasta 
partnerskiego Kwidzyna. Zgodnie z ustaleniami burmistrza Kwidzyna i zarządu 
Fundacji „Misericordia” obecnie służy także do wspierania finansowego i rzeczowego 
Ukraińców w Kwidzynie i Barze. Subkonto ma charakter otwarty. Poniżej numer 
rachunku, na który można dokonywać wpłat chcąc pomóc obywatelom Ukrainy. 


