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Zmartwychwstała nasza nadzieja – mówił Jan Paweł II. To tylko trzy słowa, 
ale ich wymowa zdaje się oddawać sens tego co łączy tak wielu, w tym 
szczególnym dniu. Po raz kolejny będziemy zadawali sobie pytania na temat 
naszego miejsca tu i teraz, naszej przyszłości i naszego człowieczeństwa. 
Tempo jakie narzuca współczesny świat, nie daje zbyt wiele czasu na zadu-
mę. Może więc warto w tym szczególnym dniu, chociaż przez chwilę, rozej-
rzeć się wokoło i odrodzić się na nowo, dzieląc się swoją miłością i radością 
z innymi. Niech trudy codziennego dnia nie przesłaniają nam spraw ważnych 
i nie pozwolą, aby miłość, otwartość na potrzeby innych stały się jedynie 
odruchem świątecznej solidarności, gasnącym po kilku dniach. Niech atmo-
sfera tego wyjątkowego dnia już na zawsze zagości w naszych sercach. Ra-
dosnych Świąt Wielkanocnych życzą wszystkim mieszkańcom powiatu kwi-
dzyńskiego: Zarząd i Rada Fundacji „Misericordia”, pracownicy i uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach oraz redakcja Obserwatora. 
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-  U c z e s t n i k a m i  w a r -
sztatu mog¹ zostaæ osoby 
niepe³nosprawne posiadaj¹ce 
znaczny lub umiarkowany stopieñ 
niepe³nosprawno�ci w orzeczeniu 
o stopniu niepe³nosprawno�ci 
wydanym przez Powiatowy 
Zespó³ ds. Orzekania o Stop-
niu Niepe³nosprawno�ci oraz 
posiadaj¹cy dodatkowo zapis 
we wskazaniach - uczestnictwo 
w terapii zajêciowej. Dzia³alno�æ 
warsztatu finansowana jest 
w 90 proc. przez Pañstwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych. Pozosta³e 
�rodki pochodz¹ od samorz¹du 
powiatu - mówi Bogdan Mu-
chowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej 
powsta³ w pa�dzierniku 1993 
roku przy Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Kwidzynie. Od 
pierwszego stycznia 2004 roku 
prowadzi go Fundacja �Miseri-
cordia� w Kwidzynie, w zabyt-
kowym dworku w Górkach. 
Zajêcia prowadzone s¹ w pra-
cowniach terapii ¿ycia codzien-
nego, stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyjnej, ar-
tystycznej i ogrodniczo-gospo-
darczej. Podczas zajêæ rozwija-
ne s¹ miêdzy innymi psychofi-
zyczne sprawno�ci niezbêdne 
w pracy, podstawowe, a tak¿e 
specjalistyczne umiejêtno�ci 

Tylko tutaj osoby niepełnosprawne mogą całkowicie zmienić swoje życie. 
Warsztat Terapii Zajêciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację �Mis-
ericordia�, to możliwość odkrywania ukrytych zdolności i realizacji marzeń, 
które wydają się początkowo prawie nierealne. Fundacja od kilkunastu lat 
zachęca niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego do uczest-
nictwa w zajęciach terapeutycznych. WTZ to mo¿liwo�æ rehabilitacji zawodowej 
i spo³ecznej. W warsztacie zdobywa siê wiele umiejêtno�ci, które przydają się w 
¿yciu codziennym oraz w przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników 
warsztatu znajduje pracę i rozpoczyna samodzielne życie. Aby skorzystaæ z 
zajêæ, wyja�nia Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w 
Górkach, nale¿y spe³niaæ pewne kryteria.

zawodowe. Umo¿liwiaj¹ one 
podjêcie pracy zarobkowej 
lub szkolenia zawodowego. 
Wobec wszystkich uczestni-
ków zajêæ terapeutycznych 
stosowane s¹ dwie formy re-
habilitacji medycznej: kine-
zyterapia (obejmuje miêdzy 
innymi æwiczenia gimnastycz-
ne i ró¿ne formy  czynnego   
wypoczynku i relaksu) i fizy-

koterapia (elektroterapia, ter-
moterapia, �wiat³olecznictwo 
i ultrad�wiêki, magnetotera-
pia, laseroterapia). Obecnie 
w zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach uczestniczy 47 nie-
pełnosprawnych. W powiecie 
funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie. 

                                  (jk)

Warsztat Terapii Zajêciowej powsta³ w pa�dzierniku 1993 roku przy Domu Pomocy Spo³ecznej w 
Kwidzynie. Od 1 stycznia 2004 roku prowadzi go Fundacja �Misericordia� w Kwidzynie, w zabytkowym 
dworku w Górkach. 

Zajêcia prowadzone s¹ w pracowniach terapii ¿ycia codziennego, stolarskiej, ceramicznej, plastycznej, komputerowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, artystycznej 
i ogrodniczo-gospodarczej. Na zdjęciu: zajęcia w pracowni ceramicznej. 

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Odmień swoje życie
Przyjdź do warsztatuŁóżka dla mieszkańców DPS

Dary z Brandenburgii

Sana Kliniken Sommerfeld w Brandenburgii przekazała kwidzyńskiemu DPS kompletnie wyposażone 
łóżka, które pomogą w opiece nad obłożnie chorymi.

W zbiórkę darów dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego od lat angażuje się zakon Johannitów.

- To dla nas kolejny cenny 
dar. Otrzymaliśmy 25 łóżek 
oraz chodziki. Wszystko 
znajduje się w doskonałym 
stanie. Dary trafią do Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie oraz wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, 
działającej w ramach Funda-
cji �Misericordia�. Wartość 
daru to ok. 40 tys. zł. Tra-
dycyjnie już w sprowadzenie 
darów  zaangażował się pan 
Manfred Ortmann, prezes 
Towarzystwa Kulturalne-

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie otrzymał dary 
od zakonu Johannitów. Potrzebujący będą mogli 
korzystać między innymi z nowoczesnych łóżek. To 
kolejne wsparcie zakonu dla powiatu kwidzyńskiego 
i kolejny transport z Sana Kliniken Sommerfeld w 
Brandenburgii. To specjalistyczne centrum chi-
rurgiczne zajmujące się między innymi leczeniem 
chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 

go Ludności Niemieckiej 
�Ojczyzna�. Po raz kolejny 
pomogła nam kwidzyńska 
firma transportowa Adra-
Trans - mówi Kazimierz 
Gorlewicz, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie.

W pomoc dla powiatu 

kwidzyńskiego osobiście 
angażuje się dr Chrystian 
Meyl z zakonu Johanni-
tów. Wizytówką zakonu 
nie są tylko dary napły-
wające od lat do powiatu 
kwidzyńskiego. Zakon we 
współpracy z samorządem 
Kwidzyna prowadzi sta-
cję socjalną, która pomaga 
przede wszystkim osobom 
starszym, borykającym się 
z różnymi problemami zdro-
wotnymi, związanymi głów-
nie z długotrwałym leżeniem 

w łóżku. Stacja wspiera też 
niepełnosprawnych miesz-
kańców. Pielęgniarki stacji 
składają rocznie ok. 700 
wizyt domowych. Stacja pro-
wadzi także wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz aptekę.

                                 (jk) 
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Niewolniczy proceder

Handlują ludźmi
To trzecia najbardziej dochodowa działalność przestępcza na świecie. Handel 
ludźmi to proceder, który nie omija żadnego kraju. Policja twierdzi, że szczegól-
nie narażone są dziewczęta i młode kobiety, kuszone dobrą pracą lub możliwoś-
cią kształcenia się. 

Dokładnie czytaj wszyst-
kie dokumenty, które poka-
zuje Ci pośrednik, zwłaszcza 
te, które masz podpisać. 
Jeśli czegoś nie rozumiesz 
- pytaj! Jeśli dajesz pośred-
nikowi pieniądze, zawsze 
domagaj się pokwitowania! 
Zrób kserokopię dokumen-
tów, które ze sobą zabie-
rasz (paszportu, dowodu 
osobistego, wiz, pozwolenia 
na pracę, umowy o pracę) 
i zostaw bliskim (osobom, 
którym ufasz). Dołącz do 
dokumentów aktualną foto-
grafię. Zostaw też adres, pod 
którym będziesz przebywać 
za granicą, numer telefonu, 
imię i nazwisko pracodawcy 
oraz nazwiska i adresy osób, 
z którymi wyjeżdżasz (lepiej 
nie wyruszać w pojedynkę). 
Informuj bliskich o zmia-
nach adresu i miejsca pracy. 
Ustal częstotliwość kontak-
tów telefonicznych z bliskimi 
(osobami, którym ufasz) np. 
raz w tygodniu o określonej 
porze. Ustal hasło, którym 
się posłużysz w przypadku 
ewentualnych kłopotów i 
niemożności powiedzenia 
tego wprost przez telefon: 
np. przekaż pozdrowienia 
dla kogoś, kto nie istnieje. 

- Handel ludźmi, okre-
ślany także jako �handel 
żywym towarem�, obej-
muje wykorzystanie ofiar 
w celu uzyskania korzy-
ści finansowych. Może 
to oznaczać zmuszanie 
podstępem lub siłą do 
uprawiania prostytucji, 
żebrania lub pracy fizycz-
nej. W Europie dziew-
częta i młode kobiety 
są szczególnie narażone 
na niebezpieczeństwo ze 
strony przestępców, obie-
cujących dobrą pracę lub 
możliwość kształcenia. 
Obietnice nie są jednak 
spełniane, a ofiary zmu-
szane są do prostytucji. 
Przestępcy bogacą się, 
podczas gdy dziewczęta 
i kobiety są gwałcone 
oraz dręczone fizycznie 
i psychicznie. Handel 
ludźmi jest tak powszech-
ny, że stał się już trzecią 
najbardziej dochodową 
działalnością przestępczą 
na świecie, tuż po handlu 
narkotykami i bronią - 

informuje sierż. Bożena 
Schab, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej 
Policji w Kwidzynie 

Powoli zbliża się okres 
letni, co wiąże się z po-
szukiwaniem sezonowej 
pracy za granicą, dlatego 
warto zabezpieczyć się 
przed kłopotami. Policja 
ostrzega, że handlarze 
pozbawiają swoją ofiarę 
podstawowych praw czło-
wieka, w tym swobody 
poruszania się czy podej-
mowania jakichkolwiek 
decyzji.

- Zanim wybierzemy 
się za granicę do pracy 
pamiętajmy, aby dopełnić 
wszelkich formalności, 
czyli sprawdzić ważność 
dokumentów, w tym 
paszportu oraz ewentu-
alnych pozwoleń. Należy 
przygotować konieczne 
do podjęcia pracy doku-
menty np. zaświadczenia 
potwierdzające kwalifika-
cje. Należy też ubezpie-
czyć się od następstw nie-

szczęśliwych wypadków i 
ewentualnych kosztów le-
czenia. Należy sprawdzić, 
czy pośrednik oferujący 
pracę za granicą działa 
legalnie. Powinien być 
wówczas zarejestrowany 
w Krajowym Rejestrze 
Agencji Zatrudnienia. 
Powinien posiadać odpo-
wiedni certyfikat, który 
od  listopada 2005 wy-
daje Urząd Marszałkow-
ski - radzi sierż. Bożena 
Schab.

Należy upewnić się, 
czy pracodawca rzeczy-
wiście istnieje. Należy 
dowiedzieć się o nim jak 
najwięcej. Policja radzi, 
aby poprosić pośrednika o 
podanie adresu i numeru 
telefonu pracodawcy, aby 
sprawdzić czy firma rze-
czywiście działa. Należy 
też dowiedzieć się na co 
można liczyć ze strony 
pośrednika, kiedy oferta 
pracy będzie inna niż po-
czątkowo obiecywano.

      (jk)

Adres i numer telefonu najbliższego polskiego kon-
sulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakich-
kolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc. Słownik lub 
rozmówki - jeśli nie jesteś pewna, czy dasz sobie radę 
z miejscowym językiem.

Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego 
jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będziesz 
mogła zatelefonować do Polski - tylko na numer telefo-
nu stacjonarnego - nie komórki - o ile osoba, do której 
dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, 
która połączy rozmowę mówi po polsku. 

Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, 
emigrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku 
przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzy-
skać poradę i pomoc. Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia 
w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana 
w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu 
za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. 
Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, 
jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być 
pokryte przez NFZ. Telefon komórkowy z aktywnym 
roamingiem. Pieniądze (może to być także karta kre-
dytowa lub czeki). Zapas na �czarną godzinę�, abyś 
miała za co wrócić do Polski. 

Nikt nie ma prawa Cię więzić, przetrzymywać 
ani zmuszać do czegokolwiek - także do pracy! 
Masz prawo do obrony swoich praw! Jeśli trafiłaś 
na policję - czy to jako poszkodowana czy jako 
podejrzana, masz prawo do tłumacza - domagaj 
się tego. 

La Strada Fundacja Przeciwko 
Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu 
http://www.strada.org.pl/ 
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99 
poniedziałek 15.00 - 19.00 (porady prawne) 
wtorek 9.00 - 21.00 
środa 14.00 - 20.00 (dyżur w języku rosyjskim)                                                                                          

   Pomoc Fundacji może uzyskać każda ofiara 
handlu ludźmi (kobieta, mężczyzna, dziecko). 

Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
http://www.nadzieja.caritas.pl 
tel. 0 604 222 222 
Do Caritasu mogą zwracać się o pomoc 
obiety pełnoletnie i nieletnie dziewczęta, 
Polki i cudzoziemki, samotne matki 
i kobiety w ciąży. 

ITAKA - Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym                                                                                          
   Problemem Zaginięcia 

http://www.itaka.org.pl 
Telefon Zaufania +48 22 654 70 70 
Pomoc ludziom dotkniętym problemem 
zaginięcia, w szczególności osobom 
zaginionym, ich rodzinom oraz osobom 
zagrożonym zaginięciem m.in. pomoc 
w powrocie do domu, pomoc prawna oraz 
wsparcie psychiczne 

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na 
rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom 
w Katowicach
www.magdalena.katowice.opoka.org.pl 
Telefon +48 32) 255 38 69 (piątek w godz. 
12.00-14.00), 0601 22 96 04 (całodobowo). 
Stowarzyszenie zapewnia pomoc socjalną, 
prawną, psychologiczną dla kobiet 
doświadczających przemocy seksualnej, 
prostytutek oraz kobiet ubogich 

Centrum Praw Kobiet w Krakowie
www.cpk.krakow.pl 
tel./faks: (0-prefiks-12) 2961370
Centrum realizuje program pomocy dla 
kobiet - ofiar zgwałcenia i handlu ludźmi.

Policja - należy  kontaktować się z 
oficerem dyżurnym w najbliższym 
komisariacie Policji czy w najbliższej 
komendzie policji. Zgłoszenia można też 
kierować na telefony alarmowe policji 997 
lub 112 (z telefonów komórkowych). 

Gdzie szukać pomocy?

Zabierz ze sobąNie wyruszaj w pojedynkę

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 226 
(linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 
od 13.00 do 21.00, od godz. 21.00 do 13.00 włączony
 jest automat informujący o godzinach funkcjonowania                                                                                      

    telefonu.

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
Telefon alarmowy 997, z kom. 112. 
Punkt informacyjny tel. 55 645 03 88. 
Policyjny telefon zaufania czynny ca³¹ dobê 55 261 9000. 

Rewir Dzielnicowych miasta i gminy Kwidzyn

          ul. Kościuszki 30. Tel. 55 645 03 46 

           Komisariat Policji w Prabutach

           ul. Kwidzyńska 4. Tel. 55 645 01 03

              Posterunek Policji w Gardei

           ul. Kwidzyńska 22. Tel. 55 645 03 70 

              Posterunek Policji w Ryjewie

          ul. Grunwaldzka 58, tel. 55 645 03 80

          Posterunek Policji w Sadlinkach

           ul. Kwidzyńska 34. Tel. 55 645 03 85
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- Bycie wolontariuszką 
zmieniło moje podejście 
do życia. Zawsze byłam 
wrażliwa na krzywdę i 
cierpienie, ale bardziej 
myślałam o sobie i swo-
im ciężkim losie. Dzięki 
temu, że zaczęłam poma-
gać innym, poczułam się 
lepszym człowiekiem. Za-
uważyłam, że przynosząc 
innym ulgę w cierpieniu, 
sama się zmieniam. Za-
częłam odczuwać pokorę 
wobec życia oraz wielką 
radość, że mogę pomóc 
drugiemu człowiekowi w 
potrzebie - mówi Karolina 
z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kwi-
dzynie.

Wolontariuszki z ośrod-
ka można spotkać w kwi-
dzyńskim hospicjum, 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie czy w  Ośrod-
ku Rehabilitacyno-Edu-
kacyjno-Wychowawczym 
w Okrągłej Łące (gmina 
Sadlinki. Twierdzą, że 
pomaganie innym tak 
naprawdę pomaga im 
samym.

- Uczę się nowych rze-
czy, które mogą mi się 
przydać w życiu. Po za-
jęciach czuję się wypeł-
niona czymś dobrym i to 
mi pomaga w codziennym 
życiu w ośrodku - twierdzi 
Karolina.

Weronika uczy się w 
pierwszej klasie gimna-
zjum specjalnego. Twier-
dzi, że po przyjściu do 
ośrodka była zbuntowana i 
obrażona na cały świat. 

- Wiem, że nie chodziłam 
do szkoły i robiłam róż-
ne złe rzeczy, ale inaczej 
nie potrafiłam. Zaczę-
łam opiekować się ludźmi 
starszymi i chorymi oraz 
niepełnosprawnymi dzieć-
mi. Daje mi to satysfak-
cję. Zrobiłam tyle dobre-
go, tak po prostu. Widok 
szczęśliwych osób, którym 
pomogłam sprawia mi 
radość. Gdy byłam młod-
sza, sama potrzebowałam 
pomocy, ale niestety, nikt 
nie chciał mi jej udzielić. 
Teraz jednak jestem z 
siebie zadowolona. Dużo 
się uśmiecham i myślę 
o dzieciach i ludziach 
chorych, którzy czekają 
aż do nich przyjdę. Czuję 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Janu-
sza Korczaka w Kwidzynie 
to placówka resocjalizacyj-
no-rewalidacyjna. Istnieje 
od 1958 roku. Znajduje 
się w gestii marszałka 
województwa pomorskie-
go. Wychowanki MOW 
mają od 13 do 18 lat. To 
dziewczęta, które często 
w wyniku zaniedbań nie 
chodziły do szkoły lub 
próbując sobie jakoś radzić 
weszły w konflikt z pra-
wem. MOW daje im szansę 
na lepsze życie i przede 
wszystkim odkrywa w 
wychowankach to, co naj-
lepsze. Pracownicy MOW 
zachęcają wychowanki do 
poszerzania swojej wiedzy 
oraz odkrywania różnych 
ukrytych talentów poprzez 
pracę w licznych kołach. 
Najbardziej znane jest koło 
teatralne ze względu na 
organizację ogólnopolskiej 
imprezy pod nazwą Fo-
rum Teatralne Placówek 
Szkolnictwa Specjalnego. 
11 maja rozpocznie się 
osiemnasta taka impreza. 
Tradycyjnie patronat nad 
forum objął rzecznik praw 
obywatelskich.

Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Po prostu pomagać

się potrzebna i lepsza. 
Nauczyłam się rozmawiać 
z ludźmi, podtrzymywać 
ich na duchu i rozweselać. 
Zauważyłam, że wcale nie 
jestem zła, bo dostaję od 
ludzi dużo wdzięczności 
i podziękowań za to, że 
mam dla nich czas i im 
bezinteresownie pomagam 
- twierdzi Weronika.     

Wolontariuszkami z 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego opiekuje 
się Barbara Dzich. 

- W procesie resocjali-
zacji ważne jest aby mło-
dy człowiek zrozumiał, 
ze mimo popełnionych 
wcześniejszych błędów 
życiowych może zmienić 
swoją osobowość, stosunek 
do obowiązujących norm 
społecznych oraz moral-
nych a co najważniejsze 
może pomóc innym w bólu 
i cierpieniu. Wolontariat 
może stanowić antidotum 
na poprawę zachowania, 
bezczynność i zwątpienie. 
Dziewczęta są bardzo za-
dowolone z wolontariatu. 
Twierdzą, że pomoc innym 
sprawia im wiele radości 
i rozwija w nich pozy-
tywne cechy charakteru. 
W przyszłości większość 
dziewcząt planuje konty-
nuowanie wolontariatu. 
Ich praca w różnych pla-
cówkach przygotowuje 

do samodzielnego życia 
- twierdzi Barbara Dzich.

Jedną z wolontariuszek 
jest Agnieszka, która po-
maga chorym w hospi-
cjum. Twierdzi, że począt-
ki nie były łatwe.

-Początkowo bałam się, 
że sobie nie poradzę, ale 
teraz jest już wszystko 
dobrze. Pomagam nie tyl-
ko chorym w hospicjum, 
ale też niepełnosprawnym 
dzieciom. Jestem wolon-
tariuszką półtora roku. 
Sprawia mi to bardzo 
dużo radości - twierdzi 
Agnieszka. 

Sandra pomagam mię-
dzy innymi mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie.

- Pomagam też w Ośrod-
ku Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczym 
w Okrągłej Łące. Dobrze 
jest wiedzieć, że jestem 
potrzebna i moja praca 
sprawia komuś radość - 
mówi Sandra.

Dziewczęta uważają, 
że wolontariat je zmienił. 
Dawniej nie wyobrażały 
sobie, że mogą zaangażo-
wać się w bezinteresowną 
pomoc. Wolontariat spra-
wił, że swoją przyszłość 
także chciałby wiązać z 
pomocą innym. Barbara 
Dzich uważa, że zmiany 
jakie nastąpiły w dziew-

czętach, pokazują, że wo-
lontariat to jedna z bardzo 
dobrych metod, która pro-
wadzi do usamodzielnie-
nia wychowanek.

- Poprzez wolontariat 
kształtujemy poczucie od-
powiedzialności, wrażliwo-
ści społecznej, pomagamy 
dziewczętom dostrzegać 
pozytywne wartości w 
otaczającym świecie. Pod-
nosimy poczucie ich włas-
nej wartości, odbudowu-
jemy wiarę we własne 
siły i przede wszystkim 
pozwalamy uwierzyć w 
siebie. Zmiany zachodzące 
w dziewczętach potwier-
dzają, że to wolontariat to 
dobry sposób, aby pokazać 
dziewczętom świat, któ-
rego wcześniej nie znały 
- podsumowuje Barbara 
Dzich.

�Każdy musi wierzyć, 
że może się poprawić, że 
ma nie tylko wady, ale i 
zalety� - to słowa Janusza 
Korczaka, który jest patro-
nem ośrodka. 

Często przypominane 
są przez pracowników 
placówki, gdyż wierzą oni, 
że każdy może się zmienić. 
Trzeba tylko dać szansę 
i stworzyć odpowiednie 
możliwości.

       Jacek Kluczkowski

Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.                                                                   Fot archiwum MOW

Wychowanki MOW moż-
na spotkać między innymi 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie, Hospicjum, 
Ośrodku Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowaw-
czym w Okrągłej Łące, War-
sztacie Terapii Zajęciowej 
w Górkach, świetlicach 
środowiskowych i szkołach. 
Pomagają w organizacji 
wielu lokalnych imprez. 
Angażują się w zbiórkę 
pieniędzy prowadzoną przez 
Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy. Pomagają nie-
pełnosprawnym nie tylko 
w ośrodkach, ale także w 
ich domach. Od dwóch lat 
wychowanki MOW moż-
na zobaczyć w przedszko-
lu � Kubuś Puchatek�, w 
którym prowadzą zajęcia 
plastyczno-relaksacyjne 
oraz przygotowują dla dzie-
ci różne przedstawienia. 
Wolontariuszki pomagają 
mieszkańcom Domu Po-
mocy Społecznej podczas 
posiłków, spacerów. Często 
organizują wieczorki poezji 
oraz inne spotkania, w tym 
podczas świąt. W Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczym w 
Okrągłej Łące dziewczęta 
pomagają w organizacji róż-
nego rodzaju imprez. Same 
także uczą się, jak pomóc 
dziecku z autyzmem. Często 
wspierają pracowników w 
codziennej pracy, np. kar-
miąc dzieci lub wykonują 
proste masaże. 

Pomagają chorym i 
niepełnosprawnym

Wolontariat oznacza dobrowolną, bezinteresowną pracę na rzecz innych. Wbrew pozorom nie jest to zajęcie 
proste, gdyż pomoc dotyczy często osób bardzo chorych lub niepełnosprawnych. Trzeba odporności psychicz-
nej i wytrwałości, a także anielskiej cierpliwości, aby sprostać wyzwaniom. Dziewczęta z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka nie tylko im sprostały, ale znacznie je przekroczyły. Nie za-
mierzają rezygnować z raz obranej drogi. Chcą, aby pomoc dla innych stała się częścią ich przyszłego życia. 
Czy im sie uda? Sądząc po zmianach jakie zaszły w ich sercach i duszach, odpowiedź może brzmieć: tak.

                   Str. XX
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- Później dziewczęta za-
częły pojawiać się w innym 
placówkach w Kwidzynie. 
Nie przesadzę jak stwierdzę, 
że musi być osoba z chary-
zmą, która potrafi właści-
wie zachęcić dziewczęta do 
rozpoczęcia pracy na rzecz 
innych. Tak się szczęśliwie 
złożyło, że wolontariatem 
zajęła się Barbara Dzich, 
która potrafiła temu na-
dać ramy prawne. W kilku 
instytucjach dziewczyny 
pracują na podstawie umów 
wolontariackich. Poświęca 
temu bardzo dużo czasu. Co 
najważniejsze, pani Basia 
potrafiła zarazić dziewczyny 
pasją pomagania innym - 
twierdzi Marian Pietrusiak.

Dodaje, że pomaganie in-
nym przynosi bardzo dobre 
efekty. Wolontariat zmienia 
dziewczęta.

- Czasami trafiają do nas 
dziewczęta z życiorysami, 
które zdają się je wyklu-
czać z tego typu działalno-
ści. Charakteryzowało je w 
przeszłości  złe nastawienie 
do innych.  Wolontariat to 
jeden z elementów �zawra-
cania� życia. Oczywiście 
nie dzieje się to od razu. 
Staramy się postępować w 
sposób planowy i długofa-
lowy. Obserwujemy zacho-
wanie dziewcząt w ośrodku, 

starając się zniwelować 
wszelkie przejawy dyskry-
minacyjnych, nietoleran-
cyjnych zachowań. Staramy 
się, aby dziewczęta były 
bardziej asertywne i potra-
fiły współczuć. Później pada 
propozycja, adresowana do 
wszystkich wychowanek, 
aby włączyły się do tego 
typu działań. Po pierw-
szych wyjściach do różnych 
placówek obserwujemy ich 
zachowanie. Nie wszystkie 
wytrzymują psychiczną pre-
sję pracując w niektórych 
placówkach. Są dziewczęta, 
które bardzo chcą pomagać 
w hospicjum, ale płacą za 
to, tak psychicznie, wysoką 
cenę. Nie radzą sobie z tym 
miejscem i dlatego je wyłą-
czamy z tego typu pomocy. 
Robimy to jednak w bardzo 
delikatny sposób, aby ich 
nie urazić i nie zgasić w nich 
chęci pomagania innym. 
Kierujemy je w inne miej-
sce, w którym nie ma takiej 
traumy. Czasami nawet te 
wychowanki, które stwa-
rzają problemy w relacjach 
z innymi dziewczętami i nie 
do końca jeszcze zachowują 
się we właściwy sposób, wzo-
rowo wykonują swoją pracę 
wolontariacką - podkreśla 
Marian Pietrusiak. 

Dyrektor MOW liczy na 

korzystne efekty wejścia 
w życie zmian w edukacji 
dziewcząt, które trafiają do 
ośrodka.

- W przyszłym roku za-
cznie się dość poważna refor-
ma szkolnictwa zawodowego. 
Zapowiedzi są obiecujące. 
Pojawią się krótsze okre-
sy kształcenia, które będą 
potwierdzane egzaminem 
zewnętrznym. Wychowan-
ka będzie mogła uzyskać  
określone kwalifikacje, a 
następnie będzie mogła kon-
tynuować naukę zdobywając 
kolejne. Dadzą one prawo do 
przystąpienia do egzaminu 
i zdobycia świadectwa po-
twierdzającego wszystkie 
zdobyte kwalifikacje. Myśli-
my o tym, aby pojawiły się 
zawody związane z pomocą 
społeczną, w tym opieką nad 
obłożnie chorymi i niepełno-
sprawnymi. Chciałbym, aby 
taka możliwość, w ramach 
kształcenia zawodowego, 
pojawiła się lub została zrea-
lizowana w ramach jakiegoś 
projektu - wyjaśnia Marian 
Pietrusiak. 

Dodaje, że będzie to wów-
czas formalne podsumowanie 
wolontariackiej pracy dziew-
cząt związanej z pomocą 
innym i możliwość zdobycia 
konkretnych kwalifikacji.

                                  (jk)

Zawracanie życia
Pasja niesienia pomocy

- Wolontariat to jeden z elementów �zawracania� życia. Oczywiście nie dzieje się 
to od razu. Staramy się postępować w sposób planowy i długofalowy. Obserwu-
jemy zachowanie dziewcząt w ośrodku, starając się zniwelować wszelkie przeja-
wy dyskryminacyjnych, nietolerancyjnych zachowań - mówi Marian Pietrusiak, 
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Wspomina, że 
początki wolontariatu to współpraca z hospicjum, do którego zaczęły chodzić 
wychowanki. 

Wolontariuszki z MOw można zobaczyć między innymi w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.                                                            Fot. archiwum MOW

Napisz lub zadzwoń
Wiele z tematów prezentowanych na ³amach �Obser-

watora� dotyczy problemów osób niepe³nosprawnych oraz 
chorych. Dodatek ukazuj¹cy siê co dwa tygodnie w �Kurie-
rze Kwidzyñskim� po�wiêcony  jest szeroko rozumianym 
problemom spo³ecznym. Pismo pe³ni tak¿e rolê swego 
rodzaju niezbêdnika, który pomaga znale�æ informacje na 
temat  zasi³ków, dodatków, stypendiów oraz innych �róde³ 
pomocy finansowej,  a tak¿e porad w rozwi¹zywaniu 
trudnych problemów  osobistych. �Obserwator� to pismo, 
którego celem jest równie¿ promowanie dzia³añ s³u¿¹cych 
innym. Z powodu wrodzonej skromno�ci oraz braku cza-
su nie wszyscy jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. 
Zachêcamy zatem do wspó³redagowania �Obserwatora�. 
Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y a tak¿e uwagi 
na temat poruszanych na jego ³amach tre�ci. Zadzwoñ lub 
napisz: �Obserwator�, Górki 4. 82-500 Kwidzyn, tel./faks  
055 279 35 64. e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólno-
polskiej, informacyjnej linii telefonicznej Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzwo-
niąc z telefonu stacjonarnego można uzyskać informacje 
między innymi na temat uprawnień osób niepełnospraw-
nych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień 
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 
oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między 
innymi turnusów rehabilitacyjnych. Pod numerem bez-
płatnej linii będzie można także uzyskać dane teleadre-
sowe wszystkich oddziałów PFRON oraz powiatowych 
centrów pomocy rodzinie oraz zapoznać się z programami 
skierowanymi do osób indywidualnych. Idla Osób Nie-
pełnosprawnych�. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00 � 18.00.

Infolinia PFRON

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w 
Kwidzynie jest jednostką organizacyjną Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie. 
Towarzystwo posiada status organizacji pożytku 
publicznego. Na konto Zarządu Głównego TPD 
można wpłacać 1 proc. należnego podatku. Poni-
żej podajemy nazwę i numer konta:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-325 War-
szawa, Krakowskie Przedmieście 6. BPH PBK 
S.A. Oddział Warszawa, ul. Jasna 1 38 1060 0076 
0000 4010 2000 5651. Przekazując podatek należy 
napisać: 1% podatku na rzecz Krajowego Komi-
tetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym (Koło 
Pomocy Dzieciom w Kwidzynie).                      

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej 
p.w. św. Józefa z siedzibą w Kwidzynie, ul. Warszawska 
14. Tel. 055 279 7013 jest organizacją pożytku publicz-
nego (nr KRS 0000022620). Oznacza to, że na rzecz 
stowarzyseznia można przekazywać 1 proc. podatku. 
Powiślański Bank Spółdzielczy o/Kwidzyn nr konta: 30 
8300 0009 0014 2412 2000 0010. Stowarzyszenie pomaga 
dzieciom pozbawionym opieki, porzuconym, rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej, osobom cierpiącym z powodu 
przemocy, nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych. 
Prowadzi Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, cztery świetlice środo-
wiskowe oraz  Poradnię Rodzinną.

Przekaż jeden procent

W sklepach medycznych można nabyć sprzęt reha-
bilitacyjny i środki ortopedyczne (wózki inwalidz-
kie, kule, balkoniki, materace przeciwodleżynowe 
itp.) oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat 
możliwości dofinansowania zakupu z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przypominamy
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 Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Decyzje kierujące do DPS i dotyczące odpłatności za pobyt wydają ośrodki 
pomocy z gminy, z której pochodzi osoba.  W powiecie kwidzyńskim opiekę zapewniają dwa 
domy pomocy społecznej, w Kwidzynie i Ryjewie, będące w gestii samorządu powiatowego. 

Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie funkcjonuje od 1966 roku. 
To jeden z nowocześniejszych ośrodków koedukacyjnych. Przebywa w nim 180 niepełnospraw-
nych intelektualnie i chorych psychicznie osób. Wykwalifikowana kadra zapewnia konkretną 
pomoc w usamodzielnieniu się i samorealizacji.  Dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4- osobowowymi 
z łazienkami lub umywalkami. Placówka jest doskonale wyposażona. Posiada między innymi 
pokoje dziennego pobytu, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pracownie terapeutyczne oraz 
gabinety rehabilitacji i fizykoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie przeznaczony dla dorosłych kobiet i mężczyzn 
somatycznie, przewlekle chorych funkcjonuje od 1972 r. Przebywa w nim 115 mieszkańców. 
Dom zapewnia wysoki standard socjalno - bytowy oraz opiekę w oparciu o wykwalifikowany 
i doświadczony personel. Do dyspozycji mieszkańców są 1, 2, 3 i 4 - osobowe pokoje, w pełni 
wyposażone. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć kulturalno-oświatowych, 
gabinetu rehabilitacji z salą gimnastyczną, kaplicy oraz usług fryzjerskich i krawieckich. Dom 
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie
                    82-420 Ryjewo, ul. Donimirskich 6
                     tel. 55 277 42 36, 55 277 42 57
                         dpsryjewo.fm.interia.pl
                        e-mail: dpsryjewo@poczta.fm

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Wojska Polskiego w Kwidzynie zajmuje się kształce-
niem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacz-
nym. Kadrę pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli i 8 wy-
chowawców. W placówce funkcjonują: Szkoła Podstawowa 
Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym, Zespoły Edukacyjno - Tera-
peutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. W ramach ośrodka 
działa również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształ-
ci cukierników i kucharzy małej gastronomii. Integralną 
i istotną częścią edukacji uczniów SOSW jest pomoc psy-
chologiczno - pedagogiczna i rewalidacja. Uczniowie objęci 
są nią w trakcie całego cyklu kształcenia.

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
           im. Wojska Polskiego w Kwidzynie,
 telefon i faks 55 279 38 99 lub tel. 55 262 40 21 
   e-mail sekretariatu: SOSW_Kwidzyn@interia.pl 
e-mail dyrektora: sosw.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Barcicach funkcjonują przedszkole, szkoła podstawowa i 
gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje 
wielospecjalistyczną terapię, w tym rehabilitację narządów ruchu 
i korekcję wad postawy. Każde dziecko posiada indywidualny 
program pracy. Duży nacisk kładziony jest na nabywanie nowych 
umiejętności, utrzymanie już nabytych i wyeliminowanie zacho-
wań niepożądanych. Każde zachowanie ucznia jest analizowane 
pod kątem osiągania zaplanowanych celów terapeutycznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 1695
          e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                     www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach,        
ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 12 82 lub 55 278 20 29

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei,
                ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, 
                  ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach,
                ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
                ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
         ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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 uza-
leżnień 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. 

                        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie
                                               ul. Grudziądzka 8
                               Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                              e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl
                                       http://www.powiatkwidzynski.pl
                                                    Filia w Prabutach
                                                        Ul. Reymonta 1
                                                 Tel. 055 278 21 16

Je¿eli Ty i Twoja rodzina jeste�cie w kryzysie - szukaj po-
mocy w O�rodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  Mo¿na 
tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, szczególnie 
wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, zdarzeñ losowych 
zagro¿one jest czyje� ¿ycie. 

OIK oferuje pomoc pedagogiczn¹, psychologiczn¹, prawn¹ 
oraz w zakresie poradnictwa zwi¹zanego z narkomani¹, 
problemami alkoholowymi i skutkami przemocy. Zapewnia 
krótkoterminowe schronienie (do 12 godzin).

O�rodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie 
Ul. Warszawska 14, 
Tel/faks 55 279 70 13

Email: stow.rodzin.katol@neostrada.pl
Dy¿ury interwencyjne:

poniedzia³ek 8 - 15, wtorek 8 - 18, �roda 8 - 15

 Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
  82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
 tel. 55 279 3721, faks. 55 279 38 67.

  www.powiatkwidzynski.pl
 dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie powstało w 1999 roku. Realizuje 
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu pomocy spo-
łecznej 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 utrzyma-
nia 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 rehabili-
tacją społeczną osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna w siedzibie centrum 
uzyska informacje na temat dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, 
rehabilitację, likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 
się, uniemożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie. W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie można uzyskać informacje o zasadach dofinansowania zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprawie uzyskania orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Domy pomocy społecznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący 
problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. 
Ukazuje się dwa razy w miesiącu.

Wydawca: 
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez 

Fundację �MISERICORDIA�
Górki 4  82-500 Kwidzyn
tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Redakcja:
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: 

Jacek Kluczkowski (redaktor naczelny), Anna Chęsiak i 
Marek Pielecki. 

Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. 
Józefa Czyżewskiego w Tczewie

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian tytułów 
nadsyłanych artykułów.

W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowadzony przez Stowarzy-
szenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie oraz przez Fundację �Misericordia�.
                  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
                     http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Placówki opiekuńczo � wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową 
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).

Hospicjum Kwidzyñskie �w. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ 
z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ 
¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami 
opiekuje siê zespó³ pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

Siedziba hospicjum znajduje siê przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie, tel.  55 613 
19 13 (czynny ca³¹ dobê).

Za�wiadczenie o niepe³nosprawno�ci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawno�ci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie 
z rehabilitacji leczniczej, ze �wiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. 
Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawno�ci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

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. Opie-
kuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e 
osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie 
funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotkania odbywaj¹ 
siê w ka¿d¹ pierwsz¹ �rodê miesi¹ca o godz. 14. 

 Apteka czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i 
pi¹tki od 13 do 14. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, któ-
re znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Numer 
telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwidzyn, ul. Grudzi¹dzka 6.

Katolicki O�rodek Adopcyjno-Opiekuñczy zaprasza ma³¿eñstwa oraz osoby samotne, które pragn¹ 
stworzyæ rodzinê zastêpcz¹ dla opuszczonych i osieroconych dzieci. KOAO pomo¿e w profesjonalny 
sposób przygotowaæ kandydatów do pe³nienia nowych obowi¹zków. Prowadzi szkolenia wed³ug 
uznanego na ca³ym �wiecie specjalnego programu. 

Wszelkich informacji na temat rodzinnej opieki zastêpczej udzielaj¹ pracownicy o�rodka w 
siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbl¹skiej w Kwidzynie przy ul. Warszaw-
skiej 14, tel. 55 246 80 56 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8 do 15.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób  z Autyzmem �SNOA� w 
Kwidzynie apeluje do wszyst-
kich ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. Można 
to zrobić przekazując 1% po-
datku. Konto organizacji: Po-
wiślański Bank Spółdzielczy 
w Kwidzynie, 60 83000009 
0001 5982 2000 0010

Szczegółowych informacji 
o działalności stowarzyszenia 
udzielają: Anna Jabłońska, 
prezes (lasica2662@poczta.
onet.pl, tel. 661 707 974), 
Alicja Kłos, wiceprezes (ala-
klos@o2.pl, tel. 509 569 406) 
i Dagna Zachorowska, psy-
cholog (dzachorowska@swps.
edu.pl, tel. 502 620 005).

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla 
Niepe³nosprawnych (ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34) 
zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, 
terapeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbi-
orów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powie�ci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz 
na płytach CD (także w formacie MP3), przeznaczone  dla 
osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauc-
zycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i peda-
gogiki 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 czyteln-
ikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania. 

Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: od godz.10 do godz.17
Wtorek: od godz.10 do godz.17
Środa: biblioteka nieczynna
Czwartek: od godz.10 do godz.17
Pi¹tek: od godz. 8 do godz.17

                                               Placówka Rodzinna w Postolinie 
                                              82-400 Sztum, Postolin, 
                                                  tel. 55 277 52 80
                                      Placówka Rodzinna w Sadlinkach
                                                  82-522 Sadlinki, ul. Szkolna 14, 
                                                            tel. 55 275 76 67

Dla potrzeb powiatu kwidzyńskiego funkcjonują dwie placówki rodzinne, w Postolinie 
i Sadlinkach, które zapewniają opiekę 12 dzieciom z Domu Dziecka w Kwidzynie.

Siedziba Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania 
o Niepe³nosprawno�ci mie�ci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje 
o dzia³alno�ci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Biblioteka dla niepełnosprawnych

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodek adopcyjny

Pomagają 
dzieciom

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświa-
tową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspierania 
Społeczności Lokalnych �Sapere Aude� z siedzibą w Kwidzynie. 
Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z wieloraką 
niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim oraz od 5 do 24 lat z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz au-
tyzmem. Placówka funkcjonuje zgodnie z kalendarzem szkolnym 
zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godz. 
7 - 15. Podopieczni objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, 
logopedyczną, rehabilitacyjną, opieką i wychowaniem. Ośrodek 
umożliwia uczniom nieodpłatną realizację obowiązku szkolnego 
w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

                              Okrągła Łąka 40
                           82-522 Sadlinki
                           tel.55 275 15 48
                           e-mail: orew@vp.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
Wychowawczy w Okrągłej Łące
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Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka                                                
Wychowawczego w Kwidzynie

Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie pomagają chorym i niepełnosprawnym.

Wolontariuszki pomogły sprzątać mieszkanie, należace do osoby niepełnosprawnej.

Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego im. Janusza 
Korczaka w Kwidzynie można spotkać w kwidzyńskim hospicjum, Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie czy w  Ośrodku Rehabilitacyno-Edu-
kacyjno-Wychowawczym w Okrągłej Łące (gmina Sadlinki. Twierdzą, że 
pomaganie innym tak naprawdę pomaga im samym.

Dziewczęta z MOW często pomagają mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Wolontariat stał się dla wychowanek prawdziwą pasją.                                     Zdjęcia: archiwum MOW
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