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Ponad 460 osób skorzystało z pomocy Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum 
Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie. Stowarzyszenie od czerwca do grudnia ubie-
głego roku realizowało program „Likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców 
z terenu powiatu kwidzyńskiego”. Program był adresowany do dzieci w okresie od 
urodzenia do 18 roku życia oraz młodzieży do 25 roku życia o potrzebie specjalnego 
kształcenia, a także dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Na zdjęciu: 4-letnia 
Magda podczas zajęć, które prowadzi pedagog Jarosław Guz.
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„Zrozumieć Autyzm” - program dla mieszkańców wsi
U coraz większej liczby dzieci diagnozuje się autyzm. Badania prowadzone w Europie pokazują, że na 110 urodzonych dzieci, jedno 
rodzi się z autyzmem. W Polsce nikt nie prowadził takich badań, ale szacuje się, że skala problemu może być podobna. Oznacza to, 
że tylko w województwie pomorskim może być ok. 14 tys. dzieci autystycznych. Problem nie dotyczy tylko samych dzieci oraz dorosłych 
osób z autyzmem, ale także rodzin, które muszą się nimi opiekować. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą często organizacje 
pozarządowe. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, które w powiecie kwidzyńskim przeprowa-
dziło, trwające trzy dni, szkolenia dla osób zawodowo zajmującym się pomocą osobom z autyzmem oraz dla rodzin. Organizacja wraz 
z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje program „Zrozumieć Autyzm”. Celem programu jest między innymi 
stworzenie diagnozy potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych dotyczących osób z autyzmem. W ramach progra-
mu prowadzone będą konferencje i sympozja szerzące wiedzę oraz przybliżające ich problemy oraz szkolenia dla osób zawodowo 
zajmującym się pomocą takim osobom oraz ich rodzinom. Projekt zakłada także tworzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych. 

Najważniejsze to szybka diagnoza i terapia

Założenia projektu przedstawili 
w Starostwie Powiatowym w Kwi-
dzynie Leszek Bartoszewski oraz 
Anita Czarniecka ze Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Autystycznym 
w Gdańsku. W spotkaniu wzięli 
udział między innymi przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych oraz 
instytucji pomagającym osobom z 
autyzmem w powiecie kwidzyńskim. 
W spotkaniu uczestniczył także 
Włodzimierz Dawidowski z zarządu 
powiatu kwidzyńskiego. Leszek Bar-
toszewski, koordynator programu, 
wyjaśnia, że autyzm jest poważnym 
zaburzeniem rozwojowym. 

- Nie jest sensu stricte chorobą, ale 
poważnym zaburzeniem, dotykają-
cym różnych sfer życia, trwającym 
całe życie. Osoby z autyzmem żyją 
tak samo długo jak inni, o ile nie 

mają innych schorzeń. Typowymi 
objawami autyzmu są deficyty w 
zachowaniach społecznych. Osoby 
takie nie potrafią zrozumieć spo-
łecznych układów i nie potrafią 
rozmawiać. Jedna trzecia osób z 
autyzmem nie posługuje się mową 
werbalną, czyli nie potrafi mówić. U 
części osób mowa jest bardzo trud-
na do zrozumienia. Stosują różne 
uproszczenia. Często wypowiadają 
się w drugiej osobie liczby poje-
dynczej, czyli np. zjedz, co oznacza: 
ja chcę zjeść. Bywają zachowania 
agresywne w stosunku do innych 
ludzi lub autoagresywne, wynikające 
z niezrozumienia rzeczywistości. To 
jakby osoby z innego świata, które 
przybyły na naszą planetę i nie 
rozumieją konwencji społecznych, 
dlatego każde zachowanie, odruch, 

dotknięcie może spowodować agre-
sję. Różne teorie próbują tłumaczyć 
przyczyny autyzmu. Najprawdopo-
dobniej w każdej z nich jest trochę 
racji. Psychologowie tłumaczą to 
zaburzeniem w tzw. teorii umysłu. 
Kiedy rozmawiam, to osoba, która 
mnie słucha kiwa głową, sygna-
lizując mi w ten sposób, że mnie 
rozumie. Osoby z autyzmem tego 
nie robią. Według neurologów to 
zaburzenie komórek lustrzanych, 
a genetycy, że to uszkodzone geny. 
Każda osoba, którą to zaburzenie 
dotknęło, prezentuje inny poziom 
autyzmu i inne zachowania, dlatego 
tak trudno to wszystko opanować - 
twierdzi Leszek Bartoszewski.

Dodaje, że nie to sytuacja bezna-
dziejna. 

- Jeżeli osoby z autyzmem odpo-

wiednio wcześnie zostaną zdiagnozo-
wane, to można im pomóc intensyw-
ną terapią. Dzięki temu większość 
z nich potrafi funkcjonować w 
społeczeństwie. Może nie tak w peł-
ni, jak my, ale potrafią wykonywać 
określoną pracę. Są osoby wybitnie 
uzdolnione, w jednym kierunku, jak 
np. sawanci, którzy jednak nie radzą 
sobie z innymi sprawami - mówi 
Leszek Bartoszewski.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym w Gdańsku ma ponad 
20-letnie doświadczenie w pracy 
z osobami z autyzmem. Wszystko 
zaczęło się  od Małgorzaty i Arama 
Rybickich, którym urodziło się dzie-
cko z autyzmem.

- 22 lata temu niewiele wiadomo 
było na ten temat. Zauważyli jednak, 
że ich dziecko ma problem. Próbo-
wali znaleźć jakąś odpowiedź, ale w 
Polsce jej nie znaleźli. Myśleli nawet 
o wyjeździe za granicę. W końcu 
zdiagnozowano u ich dziecka autyzm 
i wówczas zaczęli się zastanawiać, co 
z tym dalej robić. To właśnie Małgo-
rzata i Aram Rybiccy, których syn 
urodził się z autyzmem, sprawili, że 
powstało to stowarzyszenie. Przez te 
lata bardzo dużo zrobiono. Powstały 
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 
dla dzieci oraz centra aktywizacji za-
wodowej i społecznej dla dorosłych. 
Prowadzone są szkolenia i kursy. 
Wykształciliśmy dużą grupę tera-
peutów. To w większości osoby po 
psychologii i pedagogice specjalnej. 
Odbywali praktyki między innymi 
w Norwegii oraz w Princeton w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie znaj-
dują się najlepsze wzorce dotyczące 
pomocy osobom z autyzmem. Ponie-
waż mieliśmy duże doświadczenia i 
odpowiedni zespół, zwrócił się do nas 
Europejski Fundusz  Rozwoju Wsi 
Polskiej, który zaczął dostrzegać, że 
problem dotyczy także wsi. W ten 
sposób powstał program „Zrozumieć 
Autyzm”. Cel jest bardzo prosty: 
edukacja i wyjście z miast, w których 
te sprawy są  jakoś uporządkowane 
i zaoferowanie konkretnej pomocy 
mieszkańcom wsi, zmagającym się 
z autyzmem. Trzeba zatroszczyć 
się o te osoby, aby jak najszybciej 
zostały objęte terapią. Chodzi także 
o to, aby zatroszczyć się o przyszłość 
tych osób, jak już staną się dorosłe. 
Program realizujemy od pięciu mie-
sięcy w naszym województwie. Ma 
on później objąć także województwa 
warmińsko-mazurskie i kujawsko-
pomorskie. Rozpoczęliśmy od szko-
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Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od ponad dwóch de-
kad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do 
zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko 
wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także poprzez różne narzę-
dzia finansowe pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. 
Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co 
czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację 
lokalnych społeczności, czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży 
z terenów wiejskich. 

                      Strona internetowa: www.efrwp.pl 

„Zrozumieć Autyzm” to wspólny projekt Fundacji Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Autystycznym w Gdańsku. Celem programu jest stworzenie 
diagnozy potrzeb leczniczo - terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w 
odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem zamieszkujących na terenach 
wiejskich i stworzenie dla nich podwalin pod system specjalistycznego 
wsparcia. Istotnym elementem programu jest przybliżenie ogółowi spo-

łeczeństwa podstawowej wiedzy na 
temat autyzmu. Program obejmuje 
szerzenie wiedzy o autyzmie i prob-
lemach z nim związanych, szkolenia 
dla osób zawodowo stykających się z 
problemem autyzmu, szkolenia i kon-
ferencje dla rodzin osób z autyzmem, 
działania na rzecz bezpośredniej pomo-
cy osobom z autyzmem i ich rodzinom, 
poszukiwanie rozwiązań na rzecz ak-
tywizacji społecznej i zawodowej osób 
dotkniętych autyzmem, pomoc w or-
ganizowaniu ośrodków stałego pobytu 
oraz budowanie systemu wolontariatu 
oraz partnerstwa na rzecz pomocy  
osobom autystycznym. Patronat nad 
programem objął Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego. 
W sprawie programu można kontakto-

wać się, dzwoniąc pod numer tel. 694-813-311, e-mail: gdańsk@zrozumia-
cautyzm.eu. Strona internetowa: www.spoa.org.pl, www.zrozumiecautyzm.
eu lub Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym na facebooku.

Autyzm jest poważnym zaburzeniem rozwojowym o podłożu 
neurologicznym. Dotyczy wielu obszarów funkcjonowania i trwa 
przez całe życie. Nieleczony może prowadzić do bardzo głębokich 
zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Zaburzenia auty-
styczne mają bardzo zróżnicowany charakter. Dlatego obecnie w literaturze 
światowej używa się określenia spektrum zaburzeń autystycznych (Autism 
Spectrum Disorder ASD). Objawy autyzmu pojawiają się bardzo wcześ-
nie - przed 3 rokiem życia. W Polsce nie jest znana dokładnie liczba osób 
cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Przyjmując zachodnie 
współczynniki, według których 1 na 110 dzieci cierpi na ASD, 1,68 na 
1000 dzieci na autyzm dziecięcy, można szacować, że mamy w Polsce 347 
000 osób z ASD i 64 000 osób z autyzmem dziecięcym. Najbardziej typo-
we cechy dzieci autystycznych to deficyty w zachowaniach społecznych, 
poważne zaburzenia mowy i języka, nietypowe reakcje na bodźce płynące 
ze środowiska, wymaganie niezmienności, zachowania rytualistyczne, 
autostymulacje, agresja i autoagresja, upośledzenie umysłowe lub nie-
harmonijny rozwój i nieadekwatne okazywanie uczuć. Wczesna diagnoza 
oraz specjalistyczna terapia i edukacja dają osobom z autyzmem szanse 
na rozwój i samodzielne życie.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku  już 
od 20 lat zajmuje się organizowaniem systemu wsparcia dla osób z 
autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały, w ramach 
programu Żyć Razem. Stowarzyszenie prowadzi Centra Aktywizacji 
Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku 
i Gdyni, popularyzuje problematykę autyzmu, organizuje konferencje 
i sympozja naukowe, we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej 
z 5 gmin województwa pomorskiego realizuje specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z autyzmem. Organizuje miejsca pracy chronionej. 
Prowadzi punkt poligraficzny, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z 
autyzmem. Stale udziela różnych form wsparcia rodzinom oraz prowadzi 
dla nich poradnictwo i punkt konsultacyjno - diagnostyczny. Stowarzy-
szenie było trzykrotne uznane za najlepszą organizację pozarządową 
regionu gdańskiego i wyróżnione przez wojewodę pomorskiego nagrodą 
„Bursztynowego Mieczyka”. W 2011 roku zostało laureatem Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej 
organizacji pozarządowej. W 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało 
honorowe wyróżnienia „Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”, 
a jego przewodnicząca Małgorzata  Rybicka została wybrana gdań-
szczanką roku. Najnowszymi projektami Stowarzyszenia są: Budowa  
Wspólnot Domowych dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz Program 
Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom 
- „Zrozumieć Autyzm”.

Wspólny projekt

Czym jest autyzm?

20 lat wsparcia dla osób z autyzmem

Wsparcie dla wsi

W Malborku powstał drugi w województwie pomorskim Punkt 
Konsultacyjno - Diagnostyczny dla osób z autyzmem i ich rodzin 
z powiatów nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwi-
dzyńskiego. Umowa dotycząca powstania punktu została podpisana 
pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom 
z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku a Stowarzyszeniem 
Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Powstanie Punktu jest 
efektem wprowadzania programu „Zrozumieć Autyzm” - Program Po-
mocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom”. 
To wspólny program Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, który od września 2012 
roku realizowany jest na terenie województwa pomorskiego. 

Zadania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego to wydawanie opinii 
diagnostycznych, informowanie rodzin dziecka autystycznego o różnego 
rodzaju świadczeniach, do których ma prawo osoba niepełnosprawna, ta-
kich jak wczesne wspomaganie, kształcenie specjalne oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych 
dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zajęć psycho-edukacyjnych i 
szkoleń dla rodziców, a także opracowywanie indywidualnych progra-
mów dostosowany do poziomu rozwoju dziecka i współpraca ze szkołami 
i przedszkolami, obejmująca między innymi prowadzenie szkoleń odpo-
wiadających na doraźne potrzeby placówki oraz jej nauczycieli. Punkt 
działa w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci 
i Młodzieży z Autyzmem w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 79/82. 

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny dla osób z autyzmem

leń, które obejmują łącznie 45 godzin 
zajęć. Przeszkoliliśmy już łącznie 90 
osób. Szkolenie pozwala na zdobycie 
nowych narzędzi, lepsze zrozumienie 
problemu lub oraz lepsze prowadze-
nie terapii. Zajęcia prowadzone są 
przez nasze bardzo doświadczone 
superwizorki - podkreśla Leszek 
Bartoszewski.

Bardzo ważne jest szybkie zdiag-
nozowanie autyzmu u dziecka.

- Istnieją testy przesiewowe, które 
pozwalają na zdiagnozowanie zabu-
rzenia. Są one dość proste i znajdą 
się w poradniku, który wydamy. 
Rodzic będzie mógł porównać czy 
np. u sześciomiesięcznego dziecka 
występują typowe zachowania dla 
tego wieku czy też nie. Będzie mógł 
wówczas sprawdzić u lekarza, czy 
rzeczywiście pojawił się problem.  W 
rozwoju są takie kamienie milowe, 
które określają jak powinno zacho-
wywać się dziecko dwa miesiące czy 
rok po urodzeniu. Oczywiście z roz-
wojem bywa różnie, ale już po kilku 
miesiącach można dostrzec, że ten 
rozwój nie przebiega tak jak powi-
nien. Lekarze bronią się często przed 
postawieniem diagnozy dotyczącej 
autyzmu, twierdząc że dziecko z tego 
wyrośnie. Tłumaczą też, że chłopiec 
rozwija się wolniej niż dziewczynka. 
Często są to stereotypy. Im szybciej 
zdiagnozowany zostanie u dziecka 
autyzm, tym szybciej będzie można 
udzielić pomocy - uważa Leszek 
Bartoszewski.

Nikt dokładnie nie zna skali 
problemu.

- W Polsce takich badań nie prowa-
dzono. Przyjmując kryteria z innych 
krajów, w których je prowadzono, w 

województwie pomorskim może być 
ok. 14 tys. dzieci z autyzmem. W 
Polsce ponad 340 tysięcy. Autyzm 
dotyka nie tylko dziecko, ale całą 
rodzinę. Osoba z autyzmem potrze-
buje stałej opieki. Nie można jej 
zostawić na 5 czy 10 minut. Jeżeli 
przemnożymy tylko przez trzy, to 
mamy w Polsce ponad 1 mln osób do-
tkniętych problemami wynikającymi 
z autyzmu - podsumowuje Leszek 
Bartoszewski.

Według koordynatora programu 
„Zrozumieć Autyzm” spotkanie w 
Kwidzynie było bardzo udane.

- Pojawiło się kilka pomysłów. 
Wskazano na potrzebę utworzenia 
punktu konsultacyjnego w Kwi-
dzynie, aby osoby z powiatu mogły 
otrzymać w takim punkcie pierwszą 
pomoc. Dobrym pomysłem jest także 
utworzenie ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego dla osób z auty-
zmem, w którym oprócz  edukacji 
prowadzona byłaby terapia. Do tego 
potrzebne są dobra wola starostwa i 
wysiłek organizacji pozarządowych. 
Deklarujemy naszą pomoc w tej 
sprawie. Wrażenie ze spotkania jest  
bardzo dobre. Potrzeby są dostrzega-
ne i jest także dobra wola starostwa. 
Cieszę się także, że w powiecie 
kwidzyńskim prężnie działa stowa-
rzyszenie, które pomaga osobom z 
autyzmem. W niektórych powiatach 
takich organizacji w ogóle nie ma 
- mówi Leszek Bartoszewski.

Ponowne szkolenie w powiecie 
kwidzyńskim zostanie przeprowa-
dzone za dwa miesiące.

                                                     
                         Jacek Kluczkowski 
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Rodzice, którzy skorzystali z pro-
gramu, uzyskali wsparcie w  procesie 
terapii, rehabilitacji oraz edukacji. W 
ramach programu opracowane zostały 
między innymi materiały i pomoce 
terapeutyczne i rehabilitacyjne. Spe-
cjaliści stowarzyszenia udzielali także 
instruktażu, w jaki sposób wykorzystać 
wszystkie pomoce. Można było także 
wypożyczyć sprzęt. 

- Do udziału w projekcie zapraszali-
śmy dzieci i młodzież niepełnosprawną 
i zagrożoną niepełnosprawnością z 
powiatu kwidzyńskiego objętych opieką 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w 
Kwidzynie, Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 
instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, czyli przedszkola, 
szkoły specjalne, koła rodziców. Z pro-
gramu skorzystały łącznie 462 osoby 
- mówi Emilia Donajska, prezes Stowa-
rzyszenia  Rehabilitacyjnego Centrum 
Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie. 

Dodaje, że dzięki realizacji programu 
udało się zwiększyć skuteczność pro-
wadzonej rehabilitacji i terapii dzieci 
niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością. 

- Opracowane zostały indywidualne 
programy, które pozwalają na prowa-
dzenie zajęć w domu. Doradzano w kwe-
stii stosowania specjalistycznego sprzę-
tu i oprogramowania do wspomagania 
procesu terapii i rehabilitacji w domu. 
Zapewniono także dostęp do sprzętu 
i pomocy do wspomagania  procesu 
terapii i rehabilitacji dzieci. Zdołaliśmy 
uzupełnić działania, które nie są objęte 
standardem resortu zdrowia. Dla osób 
niepełnosprawnych brakuje zarówno 
oferty terapeutycznej, rehabilitacyjnej, 
jak i edukacyjnej, opartej o wspoma-
gające sposoby porozumiewania się. 
Niepełnosprawność nie jest wyłącznie 
zjawiskiem medycznym czy medyczno-
opiekuńczym lecz obejmuje wszystkie 
sfery rozwoju i funkcjonowania człowie-
ka, angażując też najbliższą rodzinę, a 
porozumiewanie jest najważniejszym 
elementem naszego życia. Stowarzy-
szenie od początku wspiera, dyktowane 
potrzebami mieszkańców, działania 
terapeutyczne i rehabilitacyjne. Umoż-
liwia wprowadzanie wspomagających i 
alternatywnych sposobów porozumie-
wania, skutecznie pomagając swym 
podopiecznym w pokonywaniu barier 
komunikacyjnych. 

- Opracowane programy terapeu-
tyczno-rehabilitacyjne, dostosowane 
do indywidualnych potrzeb, zawierają 
wiele instruktaży, wskazówek i mate-
riałów do ćwiczeń z niepełnosprawnym 
dzieckiem w domu. Rodzice mają 
możliwość korzystania z wypożyczalni 
sprzętu oraz pomocy terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych, by w warunkach 
domowych utrwalać z dzieckiem zdobyte 
umiejętności. Poprzez zakupy dokonane 
w ramach projektu nasze stowarzysze-

Potrzebna kontynuacja programu

Łamanie barier komunikacyjnych
Ponad 460 osób skorzystało z pomocy Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie. Stowarzyszenie od 
czerwca do grudnia ubiegłego roku realizowało program „Likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub 
zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”. Program był adresowany do dzieci w okresie od urodze-
nia do 18 roku życia oraz młodzieży do 25 roku życia o potrzebie specjalnego kształcenia, a także dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

nie wzbogaciło swoją bazę dydaktyczną, 
z której podczas prowadzonej terapii i 
rehabilitacji korzysta wiele osób niepeł-
nosprawnych lub zagrożonych niepełno-
sprawnością. Uważam, że możemy się 
szczycić rozwiązaniami, jakich oczekują 
rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz 
władze lokalne - podsumowuje Emilia 
Donajska. 

Podkreśla, że miejsce, które swoją 
specjalistyczną opieką obejmuje dzieci i 
młodzież niepełnosprawną oraz zapew-
nia potrzebną pomoc rodzinie udało się 
stworzyć dzięki zaangażowaniu oraz fi-
nansowemu wsparciu władz miasta Kwi-
dzyna, gmin powiatu kwidzyńskiego oraz 
samorządu powiatu kwidzyńskiego. 

Realizacja programu nie ograniczała 
się jednak tylko do specjalistycznej 
pomocy. Uczestnicy mogli liczyć także 
na doradztwo w różnych sprawach, 
dotyczących między innymi doboru 
odpowiedniej placówki dla dziecka lub 
uzyskania pomocy z ośrodka pomocy 
społecznej, uzyskania orzeczenia o 
niepełnosprawności czy też doboru od-
powiedniego sprzętu rehabilitacyjnego 
lub obuwia ortopedycznego.

Stowarzyszenie działa w budynku przy 
ul. Kołłątaja. Pod jednym dachem pra-
cują na rzecz niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży, a także już dorosłych osób 
Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii 
i Rehabilitacji dla Dzieci, Niepubliczna 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
oraz Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 
Centrum Rozwoju Porozumienia. Właś-
nie dzięki temu  można było objąć pomo-
cą dużą liczbę dzieci niepełnosprawnych. 
Praca trzech instytucji uzupełnia się, co 
zapewnia kompleksową opiekę. Rodzice 
nie muszą biegać od instytucji do insty-
tucji, chcą uzyskać pomoc dla swojego 

dziecka. Emilia Donajska ma nadzieję, 
że projekt będzie kontynuowany.

- Chcieliśmy się upewnić, czy realizo-
wany program powinien być kontynuo-
wany. Zapytaliśmy o to rodziców, których 
dzieci zostały nim objęte. Okazało się, że 
był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. 
Bardzo dużym powodzeniem cieszy się 
wypożyczanie specjalistycznego sprzętu 
oraz pomocy, które można wykorzystać 
w domu. Rodzice chwalą także indywi-

dualne podejście do każdego dziecka 
- podkreśla Emilia Donajska.

Wszystkie działania, w ramach 
programu „Likwidacja barier w ko-
munikowaniu się dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością i ich rodziców z 
terenu powiatu kwidzyńskiego”, były 
realizowane przez dwudziestu sześciu 
specjalistów.

                                                    (jk)

W ramach programu opracowano między innymi instruktaże: „Pielęgnacja 
dziecka - pozycje do karmienia i odbicia przy karmieniu piersią i butelką”, „Pie-
lęgnacja dziecka z zaburzeniami ruchowymi - noszenie dziecka - cztery sposoby”, 
„Podnoszenie i układanie dziecka - trzy sposoby”, „Masaż”,  „Stwórz razem z 
dzieckiem folder osobisty”, „Wspomagaj karmienie łyżeczką”, „Zwracaj uwagę na 
sposób oddychania twojego dziecka”, „Ćwicz z dzieckiem mięśnie artykulacyjne 
- języka, warg, podniebienia miękkiego”, „Naucz dziecko prawidłowo trzymać ołó-
wek”, „Wspieraj dziecko leworęczne” i „Jak nauczyć dziecko koncentracji uwagi?”. 
Wszystkie instruktaże, które były wykorzystywane podczas realizacji projektu 
zostały ujednolicone i skonstruowane tak, by zawierały stałe elementy takie jak: 
podstawowe informacje, cel, pomoce, przebieg, zachowanie docelowe dziecka i 
zachowanie docelowe rodzica. Informacje te umożliwiały rodzicom lub opiekunom 
w sposób jasny i czytelny, jak radzić sobie w środowisku domowym. Stworzone 
instruktaże były wykorzystane w sposób ciągły podczas realizowanego projektu. 
Ogółem stworzono 13 instruktaży. Do rąk rodziców trafiło 640 sztuk. Zostały 
także przygotowane w wersji elektronicznej, na płycie CD, materiały i pomoce 
terapeutyczne do prowadzenia zajęć w środowisku domowym. Opracowano trzy 
indywidualne systemy komunikacji dla trójki dzieci. Przygotowało 77 pomocy 
terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnospraw-
nego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Powyższe pomoce wydano 187 osobom. 
Przygotowano też 70 pomocy komunikacyjnych dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb dziecka niepełnosprawnego lub  zagrożonego niepełnosprawnością, które 
trafiły . do 101 osób. Udzielono 246 porad w doborze specjalistycznych pomocy 
wspierających rozwój dziecka w terapii i edukacji oraz w doborze specjalistycznego 
sprzętu rehabilitacyjnego typu wózki rehabilitacyjne, specjalistyczne siedziska, 
pionizatory, obuwie ortopedyczne. Stworzono 63 specjalistyczne pomoce komunika-
cyjne, zaprojektowane najczęściej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.  
To tylko część z zadań, które zrealizowano w ramach projektu.

Efekty projektu

Ponad 460 osób skorzystało z pomocy Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie. Stowarzyszenie od czerwca do grudnia ubiegłego roku realizowało program 
„Likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fot. archiwum SRCRP
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Powstała 1 września 2006 roku. Organem prowadzącym poradnię jest Stowa-
rzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania się w Kwidzynie. 
Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdań-
sku. Głównym zadaniem poradni jest organizowanie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością. W ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka specjaliści poradni ustalają kierunki i 
harmonogram terapii dzieci i wspieranie ich rodziny. Wspólnie z Samodzielnym 
Publicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci zapewniają stosownie do 
potrzeb dziecka, potrzebną terapię i rehabilitację. Oceniają też postępy dziecka, 
dokonują analizy skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Poradnia 
zapewnia terapię pedagogiczną i logopedyczną, psychologiczne wsparcie dla rodzi-
ców, indywidualne konsultacje AAC(dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania 
się), grupy wspomagające rozwój z zastosowaniem ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej 
oraz zabaw ruchowych oraz terapię z elementami integracji sensorycznej.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie przy 
ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie. Tel. kom. 797 298 588, e-mail:aac@aac.pl. 
Strona internetowa:www.nppp.kwidzyn@wp.pl 

Cykl szkoleń oparty jest na metodzie aktywizacji i superwizji. Opracowany został 
przez dr Magdalenę Grycman. Adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać 
w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej, tj. logopedów, 
terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i 
dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: [upośledzeniem umysłowym 
(od głębokiego do lekkiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespoła-
mi genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, 
uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach 
po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, niepełnospraw-
nością sprzężoną]. Szkolenie można zakończyć na każdym jego etapie i w dowolnie 
wybranym przez siebie terminie. Po ukończeniu każdego etapu uczestnik otrzymuje 
zaświadczenie. Natomiast odbycie cyklu szkoleniowego wraz z częścią superwizyjną 
wiąże się z uzyskaniem rekomendacji. Cykl szkoleniowy jest wynikiem wieloletniego 
doświadczenia Magdaleny Grycman, która przeprowadziła setki tego typu szkoleń 
w Polsce. Swoje poszukiwania teoretyczne zawarła w pracy doktorskiej pt. „Wpływ 
komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się 
dzieci i młodzieży niemówiącej”. Wypracowane rozwiązania wdrażała w praktykę 
terapeutyczną prowadzoną w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Re-
habilitacji, a także w innych placówkach i szkołach zajmujących się edukacją osób 
niepełnosprawnych w kraju.

Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania powstało w 

końcu lat dziewięćdziesiątych dzięki zaangażowaniu profesjonalistów pracujących 
z dziećmi niepełnosprawnymi. Misja stowarzyszenia to popularyzacja wiedzy i 
doświadczeń dotyczących metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej 
poprzez wydawanie publikacji i organizację szkoleń. RCRP zapewnia zajęcia 
grupowe dla dzieci, wypożyczalnia 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. Poza tym RCRP 
to także publikacja materiałów AAC oraz wydawanie książek.

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania 
przy ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie. Tel./faks 55 261 80 30, e-mail:aac@aac.
pl . Strona internetowa: www.aac.netidea.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się

           Vwww.fundacjamisericordia.pl 13.02.13

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 
Powstał w 1993 roku. Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom nie-

pełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zabu-
rzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną 
pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Prowadzi specjalistyczne usługi tera-
peutyczne, rehabilitacyjne, diagnostyczne, konsultacyjne i techniczne dla dzieci z 
ciężkimi zaburzeniami porozumiewania, a w szczególności poprzez wprowadzenie 
metod komunikacji wspomagającej oraz terapii z użyciem technologii komputerowej 
i specjalnych urządzeń i pomocy komunikacyjnych. Współpracuje z instytucjami, 
organizacjami działającymi na rzecz dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki i 
wspomagającymi rozwoju Ośrodka. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym 
Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabili-
tacja lecznicza w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
w ośrodku dziennym. Ośrodek zapewnia rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu 
fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, AAC (dzieci 
z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się), zajęciową, stymulację widzenia, 
terapię grupową, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz kon-
sultacje medyczne. Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji 
dla Dzieci przy ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie. Tel./faks 55 279 30 22. E-mail:
otir@post.pl. Strona internetowa: www.aac.pl  

- Nie znamy jeszcze szczegółów. 
PFRON poinformował, że uprosz-
czone zostaną niektóre procedury. 
Poza tym w ramach programu będzie 
możliwość dofinansowania działań, 
które jeszcze w ubiegłym roku objęte 
były  programem „ Student II”. Poja-
wić się ma między innymi możliwość 
dofinansowania specjalistycznych 
protez. Czekamy jednak na kon-
kretną informację z PFRON  w tej 
sprawie. W każdej chwili program 
może zostać uruchomiony, dlatego 
proszę o kontakt z naszym centrum 
- mówi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie.

Do tej pory największym powo-
dzeniem cieszyło się dofinansowanie 
pobytu zdrowego dziecka w żłobku 
lub przedszkolu, które uzyskali nie-
pełnosprawni rodzice. To kwota 200 
zł miesięcznie. 

Dofinansowanie dla studentów
Zmiany w programie PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dokonał zmian w pilotażowym  programie „Aktywny samo-
rząd”. Objął on działania, które dotychczas były prowadzone 
w ramach programu „Student II”.  Realizacja programu 
rozpoczęła się w ubiegłym roku. Umożliwia między innymi 
dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do po-
siadanego samochodu, prawa jazdy, specjalistycznego sprzę-
tu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

PFRON poprosił o wyrozumia-
łość i cierpliwość dotychczasowych 
uczestników programu „Student 
II” w oczekiwaniu na wyznaczenie 
terminu przyjmowania wniosków 
przez Realizatora programu. 

- Jednocześnie informujemy, że 
program w przypadku kilku form 
wsparcia, w tym w zakresie kosztów 
uzyskania wykształcenia na pozio-
mie wyższym, przewiduje możliwość 
refundacji kosztów poniesionych w 
okresie do 6 miesięcy przed złoże-
niem wniosku  - informuje na swoich 
stronach PFRON.

                                              (jk)
Szczegółowe informacje moż-

na uzyskać w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie przy ul. Grudziądz-
kiej 30, tel.55 279 9915 lub 55 
646 1800. 

Do udziału w zajęciach zaproszone 
zostały dzieci w wieku 7-9 lat, które 
lubią słuchać, gdy dorośli im czytają, 
lubią rysować lub lepić z plasteliny 
postaci z bajek oraz które chciałyby 
przygotować własną bajkę. 13 lutego 
(środa) zajęcia prowadzone będą w 
godz. 8.30 do 11.00, natomiast 14 lutego 
(czwartek), w godz. 9.00-12.00. Porad-
nia zorganizowała też zajęcia „Rozwi-
janie słownictwa i percepcji słuchowej” 
dla dzieci w wieku 5-6 lat. Rozpoczęły 

Poradnia dla dzieci

Przygoda z książką
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie rozpoczęła 
zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat pod nazwą „ Przygo-
da z książką”. Zajęcia prowadzone będą w sali terapeutycznej 
znajdującej się w siedzibie poradni przy ul. Grudziądzkiej 8 w 
Kwidzynie. 

się również zajęcia w Szkole Magii i 
Czarodziejstwa w Hogwartcie. Kolejne 
spotkanie z Harrym Potterem odbędzie 
się 14 lutego o godz. 13.00. Wejście tyl-
ko za podaniem hasła - kocham czary! 
13 lutego od godz. 9.00 do 13.00 prowa-
dzone będą zajęcia komputerowe. Do 
udziału w zajęciach można zapisywać 
się osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc 
pod numer tel. 55 279 21 19.

                                                 (op)

14 marca w Malborku - Pomorski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 
21 marca w Gniewie -  XI Pomorski Turniej Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych 
11 kwietnia w Tczewie - Pomorski Turniej Bowlingu Olimpiad Specjalnych 
25 kwietnia w Gdyni -  XII Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad 
Specjalnych 
25-28 kwietnia w Kwidzynie - VIII Ogólnopolski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad 
Specjalnych  i VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych
10 maja w Ostrowite k. Czerska -  XII Pomorski Mityng w Biegach 
Przełajowych Olimpiad Specjalnych 
15 -16 maja w Sztumie - Pomorski Mityng Lekkoatletyczny 
31 maja - 1 czerwca w Kwidzynie -  XI Pomorski Mityng Jazdy Konnej 
Olimpiad Specjalnych 
7 czerwca w Pelplinie -  III Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych 
2 lipca w Borsku - Makroregionalne Regaty Żeglarskie 
23 października w Miastku - Pomorski Turniej Badmintona 
14 listopada w Tczewie - VIII Pomorski Turniej Hokeja Halowego 
Olimpiad Specjalnych 
27 listopada w Kwidzynie -  VIII Pomorski Tydzień Koszykówki 
Olimpiad Specjalnych 

Olimpiady Specjalne na Pomorzu w 2013 roku
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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 niepeł-
nosprawnych 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 w 
Kwidzynie realizuje nauczanie i wychowanie dzieci upo-
śledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym 
w wieku 7 - 23 lat, indywidualne nauczanie i wychowanie, 
specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i 
rewalidacyjną dzieciom oraz ich rodzinom, organizację 
turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnospraw-
nych, całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w 
internacie, pomoc rzeczową dzieciom jej potrzebującym, 
dożywianie uczniów dojeżdżających do szkoły, możliwość 
korzystania z posiłków wydawanych w stołówce, fachową 
opiekę medyczną oraz możliwość uczestnictwa i rozwijania 
zainteresowań w różnych organizacjach i kołach.

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 in-
dywidualny program pracy. Duży nacisk kładziony jest na 
nabywanie nowych umiejętności, utrzymanie już nabytych i 
wyeliminowanie zachowań 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 profi-
laktyką uzależnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom 
i nauczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno 
- pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                        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 jesteœcie w kryzysie - szukaj 
pomocy w Oœrodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  
Mo¿na tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, 
szczególnie wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, 
zdarzeñ losowych zagro¿one jest czyjeœ ¿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).

Oœrodek 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, œroda 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

   Vi
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie         
      Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
  strona www: http://soswkwidzyn.edupage.org/
           e-mail: sosw_kwidzyn@interia.pl
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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
www.fundacjamisericordia.pl

Redakcja:
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
składzie: Jacek Kluczkowski (redaktor naczelny), 
Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof Lech 
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 tekstów 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 œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ 
z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ 
¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z 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).

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzy-
stanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, 
uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg 
i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego 
zatrudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz 
mieszkañcy, których nie staæ na zakup leków mog¹ liczyæ 
na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji Johanni-
tów. 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 samo-
dzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotka-
nia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o 
godz. 14. 

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

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób  z Autyzmem 
„SNOA” w Kwidzynie 
apeluje do wszystkich 
ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. 
Można to zrobić przekazując 
1% podatku. Konto organizacji: 
Powiślański 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 (alaklos@o2.pl, tel. 
509 569 406) i Dagna Zachorow-
ska, psycholog (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 powieœci 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¿liwoœæ dostarczania materia³ów bibliotecznych czyteln-
ikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania. 

Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: od godz.9 do godz.16
Wtorek: od godz.8 do godz.16
Środa: od godz.11 do godz.15
Czwartek: od godz.9 do godz.16
Pi¹tek: od godz. 9 do godz.16

                                               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 Niepe³nosprawnoœci mieœci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje o 
dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Biblioteka dla niepełnosprawnych

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodki adopcyjne

Pomagają 
dzieciom

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką 
oświatową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspie-
rania 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 upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje 
zgodnie z kalendarzem szkolnym zatwierdzonym przez Mi-
nisterstwo 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

         Vii
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Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, tel. (58) 326 84 30 do 36

Godziny pracy: poniedziałek - 7.45-19.00, wtorek -7.45 - 15.45, 
środa: - 7.45 - 15.45, czwartek - 7.45 - 19.00, piątek - 7.45 - 15.45

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, tel. 58 511 03 75
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Uczniowie Gimnazjum nr 2 wspierają organizacje pozarządowe

Jeden procent wielką szansą dla Kwidzyna

Kwidzyńskie organizacje pożytku publicznego

www.1procentdlakwidzyna.ckj.edu.pl
Facebook:1%-wielką szansą dla Kwidzyna 

Zostaw swój ślad w Kwidzynie, oddając 1% podatku na kwidzyńskie stowarzyszenia. Wspieraj finansowo „swoje miasto” i pomóż 
innym. Takimi hasłami zachęcają mieszkańców uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie do przekazywania 1% 
podatku organizacjom pożytku publicznego. Projekt realizowany jest już po raz drugi. Dzięki ubiegłorocznej akcji uczniów 1125 
podatników przekazało 1% podatku na rzecz  organizacji pożytku publicznego, działających w Kwidzynie, na kwotę ok. 56 tys. zł.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa” 
- KRS: 0000223125
Fundacja Opiekuńcza IP Kwidzyn S.A. - KRS: 0000051280
Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych-”Hospicjum” 
- KRS: 0000223992
Stowarzyszenie Klub Abstynenta - KRS: 0000082170
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „RODŁO” - KRS: 0000335356
Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie  
- KRS: 0000011079 
Stowarzyszenie”Aktywne Społeczeństwo” KRS: 0000307471
Stowarzyszenie „Bezpieczny Kwidzyn” - KRS: 0000054437
Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” - KRS:0000005069
Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” - KRS: 0000074488
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej 
p.w. Św. Józefa - KRS: 0000022620
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 
- KRS: 0000230832
Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” 
w Borowym Młynie - KRS: 0000058879
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie - KRS: 0000202357
Stowarzyszenie „Plejada” w Sadlinkach - KRS: 0000259333

W zeznaniu podajemy numer 
KRS i kwotę, którą chcemy 
przekazać na organizację 
pożytku publicznego. Należy  
obliczyć 1 % od  podatku, pa-
miętając, że zaokrąglamy tę 
kwotę do pełnych dziesiątek 
groszy w dół np. 1% podatku to 
kwota 9,58 zł  - do odliczenia 
wpisujemy kwotę 9,50 zł.   

Autorami projektu są uczniowie klas I, II i III Gimnazjum 
nr 2 im Armii Krajowej w Kwidzynie. Zespół liczy 15 uczniów. 
Opiekunami są Elżbieta Dąbek, nauczycielka fizyki i Agnieszka 
Białecka, nauczycielka biologii. W skład zespołu wchodzą: Michał 
Andruszewski, Nikola Babin, Paulina Korynt, Karolina Dawert, 
Wiktoria Kozłowska, Mateusz Klingenberg, Igor Czeszejko-Socha-
cki, Karina Pietuszyńska, Nikolas Witusiński, Jędrzej Strzelecki, 
Weronika Szulc, Łukasz Sabiszewski, Michał Figiel, Krzysztof 
Tomasik i Marcin Telejko.

Jak wpłacić?

Autorzy projektu

Uczniowie Gimnazjum nr 2 im Armii Krajowej w Kwidzynie zachęcają do przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fot. Jacek Kluczkowski

Projekt uczniów został zaprezentowany w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie podczas konferencji prasowej.

- Wykorzystując mechanizm prze-
kazywania 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, 
można wesprzeć finansowo swoje 
miejsce zamieszkania.  Jest to 
wyjątkowa okazja, aby wspomóc 
lokalne środowisko, nie inwestując 
własnych pieniędzy. W naszym 
powiecie istnieje 15 organizacji 

pożytku publicznego, które czeka-
ją na pomoc.  Mamy nadzieję, że 
dzięki państwa życzliwości wszyst-
kie lokalne organizacje zyskają 
dodatkowe fundusze na społeczną 
działalność. W ubiegłym roku akcję 
poparło wielu mieszkańców naszego 
powiatu. Liczba podatników przeka-
zujących swój 1% podatku na rzecz 

„kwidzyńskich” OPP, w porówna-
niu z poprzednimi latami, wzrosła 
ponad 10-krotnie. Dziękujemy i 
liczymy na więcej - podsumowują 
akcję uczniowie Gimnazjum nr 2 im 
Armii Krajowej w Kwidzynie. 

Uczniowie przeprowadzili wśród 
mieszkańców badania ankietowe 
z których wynika, że wiele osób 

chętnie wpłaciłoby 1% podatku na 
rzecz lokalnych organizacji pożytku 
publicznego, gdyby uzyskali rzetel-
ną informację o ich działalności oraz 
ich numer KRS.

Akcja prowadzona jest pod patro-
natem burmistrza Kwidzyna

                                              (jk)


