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Spotkanie z osobą niepełnosprawną intelektualnie dla 
kogoś, kto nie miał nigdy takiego kontaktu, bywa często 
trudne i krępujące. Gorączkowo szukamy tematów do roz-
mowy. Próbujemy zagadywać i jakoś przetrwać trudne dla 
nas chwile. Jak rozmawiać z takimi osobami i w jaki spo-
sób pisać, aby ich nie urazić? Psycholog Wanda Masalska-
Szymanek od wielu lat pracuje z osobami niepełnospraw-
nymi. Twierdzi, że to osoby świadome swoich ograniczeń, 
które bardzo się starają, abyśmy je zrozumieli.
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Warsztat na wzgórzu
Byli pierwszym Warsztatem Terapii Zajęciowej  w byłych wojewódz-
twach gdańskim i elbląskim. WTZ w Ryjewie ma dzisiaj dziewięć pra-
cowni i 42 uczestników. Powstał 15 września 1993. Siedziba WTZ mieści 
się pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” . 

Otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie. Na zdjęciu: Janusz Lichacz, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy 
Społecznej w Elblągu, Janusz Śnieżko, kierownik ówczesnego elbląskiego oddziału PFRON i dr Mieczysław Warczak, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
                                                                                                                                                           Fot. archiwum WTZ w Ryjewie

- Początki były skromne, bo w 
warsztacie były  zaledwie cztery pra-
cownie: fryzjerska, krawiecko-dzie-
wiarska, plastyczna i szczotkarska. 
Gdy wybudowano nowy pawilon, 

pomyślano 
o przenie-
sieniu war-
sztatu do 
nowych po-
mieszczeń 
i stworze-
niu dodat-
k o w y c h 
pracowni. 
W 1996 r. 
powsta ły 
p r a c o w -
nie  życia 
codzien -
nego, ce-
ramiczna, 

wikliniarska, fotograficzna i pie-
karnicza. Pracownię plastyczną 
przemianowano na malarską. W 
2000 roku w miejsce pracowni 
szczotkarskiej utworzono kompu-
terową z pięcioma stanowiskami 
dla uczestników terapii. Reforma 
administracyjna, zmiany przepisów 
miały wpływ również na zmiany 
w działalności WTZ. Początkowo 
uczestnikami terapii byli niemal 
sami mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej, później większość, bo ponad 
70 proc. uczestników, to niepełno-
sprawni ze środowiska lokalnego, 
obejmującego gminy Ryjewo i Kwi-
dzyn. W lipcu 2007 roku Warsztat 
trafił pod kuratelę Stowarzyszenia 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgó-
rze”, będącego organizacją pożytku 
publicznego - informuje Mieczysław 
Warczak, prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgó-
rze” w Ryjewie. 

W 2009 roku stowarzyszenie 
podjęło decyzję o przekształceniu 
pracowni piekarniczej w pracownię 
stolarsko-ogrodniczą. Obecnie z 

zajęć prowadzonych w dziewięciu 
pracowniach korzysta 42 niepeł-
nosprawnych uczestników. WTZ 
pomaga w usamodzielnieniu się i 
przysposabia do różnych zawodów. 
W trakcie swojej działalności ryjew-
ski WTZ odwiedzali Rosjanie, Bel-
gowie, Duńczycy, Niemcy, Szwedzi, 
a także wielu gości z kraju, w tym 
przedstawiciele Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej.

- Studenci różnych uczelni prowa-
dzili w warsztacie programy badaw-
cze, pisząc na ich bazie swoje prace 
naukowe. Z pracy warsztatu korzy-
stali więc nie tylko niepełnospraw-
ni uczestnicy, ale prowadzący tu 
badania studenci, którzy zdobywali 
wykształcenie. Warto podkreślić, że 
wiele prac wykonanych w ramach 
zajęć terapeutycznych trafiało na 
różne wystawy, zdobywając laury 
i wyróżnienia, a także wspierało 
różne akcje i aukcje dobroczynne, 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie nie ogranicza kreatywności swoich uczestników, wspierając ich w realziacji czasami zasaka-
kujących pomysłów. Jacek Cieśluk z kartonowych odpadów zbudował niemal wierną replikę Pałacu Kultury.              Fot. JK

Stoisko z wyrobami wykonanymi przez niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie zawsze oferuje szeroki 
wybór różnego rodzaju pamiątek i ozdób.                                                                                       Fot. archiwum WTZ w Ryjewie

Uczestnicy WTZ w Ryjewie biorą udział w różnego rodzaju plenerach, wystawach, wycieczkach oraz imprezach sportowych. 
                                                                                                                                                                                              Fot. JK

 Mieczysław Warczak, prezes Stowarzysze-
nia Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”, 
prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Ryjewie.

przekonując, że niepełnosprawny 
też potrafi - uważa Mieczysław 
Warczak.

Tradycją WTZ jest organizo-
wanie spotkań dla uczestni -
ków i ich rodziców. Są one na 
stałe wpisane w program dzia-
łalności warsztatu w Ryjewie.                                                                                            
                                                

Jedna z wielu prac wykonanych w ryjewskim warsztacie.
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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

 op. Alina Cylc

Napisz lub zadzwoń
„Obserwator” to pismo, którego celem jest między innymi promowanie dzia³añ 

s³u¿¹cych innym. Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku czasu 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 treœci. Zadzwoñ lub napisz: „Obserwator”, Górki 
4. 82-500 Kwidzyn, tel./faks  55 279 35 64. e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

16  października - Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem 
 9  listopada - Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem 
i Antysemityzmem
16  listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
21  listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
2  grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem 
3  grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
5  grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Warto pamiętać

Kiedy pomagam innym, pomagam sobie

Wolontariuszka z powołania

Mimo pracy zawodowej i obowiązków 
rodzinnych znajduje czas, aby pomagać mię-
dzy innymi niepełnosprawnym uczestnikom 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach 
i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Jolanta  Czajkowska po-
maga także przy organizowaniu imprez, 
odbywających się w ramach Olimpiad 
Specjalnych.

- Wszystko zaczęło się od tego, że za-
częliśmy w pracy, gdyż zawodowo pracuję 
w firmie Jabil, zbierać pieniążki, aby 
pomóc w leczeniu chorej córeczki naszej 
koleżanki. Zorganizowaliśmy na Terenach 
Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” 
kulig i zaprosiliśmy władze miasta. Przy-
jechał wówczas pan Andrzej Krzysztofiak, 
burmistrz Kwidzyna, który zapytał w czym 
może pomóc. Doradził nam, abyśmy, bo 
byłam wtedy z koleżanką, zgłosiły się do 
jednej z kwidzyńskich fundacji. Musiałyśmy 
to zrobić, gdyż nie mogłyśmy inaczej zbierać 
pieniędzy w sposób zgodny z prawem. Na 
drugi dzień byłyśmy już umówione z pa-
nem Kazimierzem Gorlewiczem, prezesem 
Fundacji „Misericordia”. Tak trafiłyśmy do 
pana Bogdana Muchowskiego, który kieruje 

Warsztatem Terapii Zajęciowej w Górkach. 
Owocem tej współpracy był wielki piknik 
zorganizowany w 2006 roku w celu zbiórki 
pieniędzy na pomoc chorej dziewczynce. 
Od tamtej pory cały czas współpracuję z 
warsztatem, ale nie tylko, gdyż jestem także 
wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie - mówi Jolanta Czajkowska.

Mimo pracy zawodowej i obowiązków 
rodzinnych znajduje czas, aby każdą wolną 
chwilę poświęcać potrzebującym.

- Często po godzinach spędzonych w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej czy Domu 
Pomocy Społecznej  jadę prosto do pracy. 
Wolontariat daje mi ogromną siłę do pracy 
i innych działań. Wspiera mnie rodzina, 
która także angażuje się w pomoc innym 
- podkreśla Jolanta Czajkowska.

Zdarza się, że na swojej  drodze spotyka 
osoby, które nie bardzo wiedzą czym jest 
wolontariat.

- Pytają co ja z tego mam i trochę podej-
rzliwe patrzą na mnie, kiedy wyjaśniam, że 
wolontariat to bezinteresowna pomoc i nikt 
za to nie dostaje wynagrodzenia - twierdzi 
Jolanta Czajkowska.

                             (jk)

- Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie 
dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas. To nie moje 
słowa i nie pamiętam, kto je powiedział, ale lepiej nie opiszę 
tego, co daje mi praca z innymi osobami, które tego potrzebują. 
Nie wyobrażam sobie, że mogłabym z tego zrezygnować - mówi 
Jolanta Czajkowska, wolontariuszka z Kwidzyna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kwidzynie poszukuje kan-
dydatów na wolontariuszy, którzy pomagaliby dzieciom z rodzin za-
stępczych. Potrzebne są osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają 
w powiecie kwidzyńskim. Chodzi między innymi o pomoc w odrabianiu 
lekcji, nauce języków obcych lub też pomoc w organizowaniu dzieciom  
czasu wolnego. Kandydaci na wolontariuszy, którzy ukończyli 18 lat 
mogą dzwonić pod numery telefonów: 55 646 18 00 lub 55 279 99 15. Moż-
na także przyjść osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie przy  ul. Grudziądzkiej 30.                                            

Zostań wolontariuszem

Jolanta  Czajkowska, wolontariuszka z Kwidzyna, mimo pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych znajduje czas, aby pomagać między 
innymi niepełnosprawnym uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. 

Z okazji 20 rocznicy warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie podziękowano wolontariuszom, którzy wspierają niepełnosprawnych oraz 
pomagają w organizacji wielu zajęć i imprez organizowanych przez warsztat, prowadzony przez kwidzyńską Fundację „Misericordia”. 
Najbardziej aktywni wolontariusze wspierający warsztat to Aleksandra Budzyńska, Małgorzata Kuźma i Łucja Barejko.

iii
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- W parku na ławce siedzi grupa 
młodych osób. Widzę ich z daleka. 
Śmieją się, gestykulują. Słyszę 
gwar ich rozmowy. Znam ich, ale 
nie chcę przeszkadzać. Siadam na 
ławce i zastanawiam się, o czym 
rozmawiają, co ich tak bardzo 
rozbawiło? Ja ich znam to Paweł, 
Michał, Monika, Szymon, Łukasz 
- młodzi ludzie z niepełnospraw-
nością intelektualną. Obserwowane 
z daleka spotkanie przebiega tak 
samo, jakby umówili się w tym 
miejscu licealiści, turyści, koledzy 
po pracy. Niepełnosprawności inte-
lektualnej często towarzyszą prob-
lemy z rozwojem mowy. Przyczyną 
są uszkodzenia  układu nerwowego, 
wady narządów mowy, wady słu-
chu. To wszystko może sprawić, że 
nie rozumiemy wypowiedzi osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie. 
Osoby niepełnosprawne są świa-
dome swoich ograniczeń i bardzo 
się starają, abyśmy ich zrozumieli. 
Przecież zawsze możemy powie-
dzieć wprost: powtórz to jeszcze 
raz, bo cię nie zrozumiałem, wy-
tłumacz mi to inaczej czy pokaż, 
o co ci chodzi - wyjaśnia Wanda 
Masalska-Szymanek. 

Dodaje, że nieocenioną pomocą 
w porozumiewaniu się z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie 
jest uniwersalna mowa ciała. 

- Wszyscy pamiętamy dowcipy 
o tym, jak to w obcym kraju, tak 
się nagadaliśmy,  że aż nas ręce 
bolały. Mówiliśmy do obcokrajowca 
głośno i powoli, licząc, że w ten 
sposób lepiej zrozumie nasz język. 
Czujemy się zagubieni i przerażeni 
w miejscu, w którym znajdują się 
napisy w nieznanym nam języku 
i w którym nikt nas nie rozumie. 
Wykorzystajmy te doświadcze-
nia w nawiązywaniu rozmowy z 
osobami niepełnosprawnymi inte-
lektualnie. Rozmawiajmy z nimi 
swobodnie, ale w sposób prosty, 
otwarty, wzmacniając nasze słowa 
gestami i mimiką. Podobnie odbie-
rajmy, to co usłyszymy. Przecież w 
zrozumieniu uśmiechu, smutku, 
łez, podniesionego lub przyciszo-
nego tonu czy ożywienia jesteśmy 
mistrzami od dziecka. Nie zawsze 
usłyszymy zdania rozbudowane i 
złożone. Najczęściej będą to proste 
informacje lub pytania - twierdzi 

Jak rozmawiać z osobą niepełnosprawną intelektualnie?

Tacy sami, jak my
Spotkanie z osobą niepełnosprawną intelektualnie dla kogoś, kto nie miał nigdy takiego kontaktu, bywa często trudne i 
krępujące. Gorączkowo szukamy tematów do rozmowy. Próbujemy zagadywać i jakoś przetrwać trudne dla nas chwile. Po 
pewnym czasie przekonujemy się, że mamy do czynienia z osobą taką jak my, która czuje, potrafi samodzielnie podejmować 
decyzje, odpowiadać na pytania i opisywać rzeczywistość, taką jaką sami znamy. Odkrywamy, że niepełnosprawność inte-
lektualna nie jest wirusową choroba, którą można się zarazić przez podanie ręki. Zdajemy sobie wtedy sprawę, że ulegamy 
stereotypom. Czy podczas lat edukacji nie dowiedzieliśmy się o swoich ograniczeniach i brakujących talentach? Czy nie-
którzy z nas z trudem próbowali narysować martwą naturę, aby zadowolić nauczycielkę plastyki lub pocąc się próbowali 
zrozumieć co nauczyciel matematyki miał na myśli? Podobne ograniczenia spotykają więc wszystkich, bez wyjątku, nawet 
geniuszy. Jak zatem przełamywać owe stereotypy, podświadomy strach przed kontaktem z osobą niepełnosprawną intelektu-
alnie? Jak pisać o takich osobach, aby ich nie urazić? Psycholog Wanda Masalska-Szymanek od wielu lat pracuje z osoba-
mi niepełnosprawnymi. Twierdzi, że to osoby świadome swoich ograniczeń, które bardzo się starają, abyśmy je zrozumieli.

Wanda Masalska-Szymanek. 
Podkreśla, że osoby niepełno-

sprawne intelektualnie są konkret-
ne i szczere w swoim odbieraniu 
świata. 

- Przywiązują znaczenie do rze-
czy prostych, a przez to naprawdę 
ważnych w życiu, takich jak emocje, 
zdrowie, rodzina i przyroda - wyjaś-
nia Wanda Masalska-Szymanek.

Osoby niepełnosprawne nie ocze-
kują jakieś specjalnego traktowa-
nia. 

- Przede wszystkim oczekuję, żeby 
wszyscy byli wobec mnie cierpliwi i 
wyrozumiali. Uważam, że tak jak 
do każdej osoby, także do osoby 
niepełnosprawnej należy zwracać 
się po prostu grzecznie. Tylko w ten 
sposób nikogo się nie urazi. Jednak 

nie spotkałam się na razie ze złym 
traktowaniem. Wiele osób chętnie 
pomaga. W trudnych sytuacjach, 
w których nie mogę sobie poradzić,  
mogę liczyć na pomoc przyjaciół, 
którzy odwiedzają mnie także w 
domu - mówi Dorota, niepełno-
sprawna mieszkanka Kwidzyna.

Aby pomóc w przełamywaniu 
barier Stowarzyszenie Olimpiady 
Specjalne Polska wydało specjalny 
poradnik „Dekalog mówienia o nie-
pełnosprawności intelektualnej”.

- Zawiera on wskazówki dotyczące 
mówienia i pisania o niepełno-
sprawności intelektualnej w sposób 
nieobraźliwy, nieponiżający, nieod-
bierający godności - twierdzi Wanda 
Masalska-Szymanek.

Autorzy dekalogu to dr Mariusz 

Damentko, dyrektor sportowy 
Olimpiad Specjalnych, prof. Domi-
nika Maison, Krystyna Mrugalska, 
Honorowy Prezes Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym, Janina 
Paradowska, dziennikarka i prof. 
Radosław Pawelec, językoznawca, 
polonista.

Dekalog radzi, w jaki sposób mó-
wić o osobach z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną, by nie utrwalać 
negatywnych stereotypów i nie 
odbierać im godności. Warto zatem 
wczytać się w jego treść, aby nie 
czuć owego skrępowania, które nie 
pozwala nam na najzwyklejszą w 
świecie rozmowę z osobą upośledzo-
ną intelektualnie.

                                              (jk)

- W parku na ławce siedzi grupa młodych osób. Widzę ich z daleka. Śmieją się, gestykulują. Słyszę gwar ich rozmowy. Znam ich, ale nie chcę przeszkadzać. Siadam na ławce i zastanawiam się, o czym 
rozmawiają, co ich tak bardzo rozbawiło? Ja ich znam - to Paweł, Michał, Monika, Szymon, Łukasz - młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną. Obserwowane z daleka spotkanie przebiega tak samo, 
jakby umówili się w tym miejscu licealiści, turyści, koledzy po pracy - mówi psycholog Wanda Masalska-Szymanek.                                                                                             Fot. Jacek Kluczkowski
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I Piszmy, mówmy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną; oso-
by niepełnosprawne intelektualnie; ludzie, którzy są niepełnosprawni 
intelektualnie - takie sformułowania pozwalają myśleć o tej grupie pod-
miotowo, jak o osobach posiadających - wśród innych cech - cechę niepeł-
nosprawności intelektualnej, co jednak nie odbiera im godności ani nie 
dyskwalifikuje ich jako osób. Pamiętajmy, że sformułowania: upośledzeni 
umysłowo, chorzy umysłowo, chorzy psychicznie, nienormalni, opóźnieni 
wywołują przedmiotowe podejście do osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną, pozbawiają je indywidualnych cech, utrwalają stereotypy i 
uprzedzenia, przez co piętnują je i odbierają im godność. 

  II Rozróżniajmy sposób mówienia o dzieciach z niepełnosprawnością 
intelektualną od sposobu, w jaki opisujemy osoby dorosłe - podawajmy 
ich imię i nazwisko lub tytuł grzecznościowy pan Jan Kowalski, pani 
Katarzyna Nowak. 

Pamiętajmy, że mówienie czy pisanie o osobach dorosłych po imieniu 
czy zdrobniale: Jaś Kowalski, Kasia, dzieci, dzieciaki sprawia, że odbiorca 
postrzega ich jako „wieczne dzieci”, ludzi niesamodzielnych, nieodpowie-
dzialnych, niepoważnych.

III Pokazujmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w towa-
rzystwie innych osób, w relacji z innymi ludźmi, ponieważ w ten sposób 
uświadamiamy odbiorcy, że kontakt z nimi nie stanowi żadnego zagroże-
nia. Pamiętajmy, że przedstawianie osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną jako samotnych lub odizolowanych od świata utwierdza odbiorcę 
w przekonaniu o istnieniu barier pomiędzy nimi oraz buduje dystans. 

IV Pokazujmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w relacjach 
z ich rodzicami i opiekunami. Opowiadanie wyłącznie dramatycznych i 
trudnych historii rodzinnych utrwala stereotypowe przekonanie o cięża-
rze, uciążliwości i cierpieniu rodzin tych osób. 

V Przedstawiajmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w 
codziennym, zwyczajnym środowisku, ponieważ pozwala to odbiorcy 
na otwarcie się na te osoby w jego własnym otoczeniu. Pamiętajmy, że 
pokazywanie osób z niepełnosprawnością intelektualną wyłącznie w 
niecodziennym, nietypowym otoczeniu (takim jak szpital, dom pomocy 
społecznej) buduje dystans, sugeruje, że nie mają one normalnych potrzeb, 
i utrudnia odbiorcy wczucie się w ich sytuację.

VI Pokazujmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykonu-
jące codzienne, zwyczajne czynności, mówmy o ich potrzebach, pracy, 
wypoczynku i hobby, ponieważ dzięki temu odbiorca może się z nimi 
identyfikować, dostrzega podobieństwa („potrafią robić to, co ja”, „lubią 
robić to, co ja”). 

 Pamiętajmy, że przedstawianie osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających heroizmu 
lub nadludzkiego wysiłku wzbudza u odbiorcy emocje budujące dystans 

- żal, współczucie, litość, podziw lub szacunek, ale nie bliskość. 

VII Przenieśmy akcent w materiałach medialnych z rodziców osób z 
niepełnosprawnością intelektualną bezpośrednio na te osoby ponieważ, 
koncentrując się na rodzicach, dystansujemy się wobec osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, umieszczamy je na drugim planie, odbieramy 
im podmiotowość. 

VIII Pokazujmy, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną NIE 
są chore, NIE mogą nas niczym zarazić (jedyne, co je różni od  nas to 
mniejsze możliwości intelektualne, a tym nie można się zarazić) 

Pamiętajmy, że pokazywanie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
zaniedbanych, w szpitalnym otoczeniu wywołuje u odbiorcy skojarzenia 
z chorobą, wzbudza lęk przed bliższym kontaktem z nimi i poznaniem 
się.

IX Zwracajmy uwagę na samodzielność w wykonywaniu codzien-
nych czynności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, np. 
związanych z ich zainteresowaniami czy wykonywaną pracą. Pozwoli to 
odbiorcy na dostrzeżenie ich niezależności i samodzielności. Pamiętajmy, 
że pokazywanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako zależnych 
od innych (rodziców, opiekunów) odbiera im samodzielność, a przez to 
utrwala stereotyp, że są ubezwłasnowolnione, bezradne i nie mogą się 
niczego nauczyć. 

X A przede wszystkim - mówmy i piszmy o osobach z niepełnospraw-
nością intelektualną w mediach, ponieważ im rzadziej je pokazujemy, tym 
bardziej są one „niewidzialne”, a im mniej je dostrzegamy, tym trudniej 
zmienić krzywdzące stereotypy na ich temat.

Publikacja „Dekalog mówienia o niepełnosprawności intelektualnej” 
została sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Przy opracowaniu dekalogu skorzystano z 
tekstu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, opracowanego na podstawie publikacji Międzynarodowej Ligi 
Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Inclusion 
Internationale): Ann Shearer „Myśl pozytywnie! Jak przedstawiać ludzi 
z pośledzeniem umysłowym” - wydanie polskie PSOUU, 2002 r. 

Konferencja rozpocznie się 3 paź-
dziernika o godz. 10.00 w zabytko-
wym dworku w Górkach, który jest 
siedzibą Centrum Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W konferencji 
mają wziąć udział między innymi 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
samorządów, instytucji i organizacji 
pozarządowych zajmujących się sze-
roko rozumianą polityką społeczną.

- Po wystąpieniach  senatora Ja-
rosława Dudy, wiceministra pracy 
i polityki społecznej oraz posła Sła-
womira Piechoty, przewodniczącego 
komisji polityki społecznej i rodziny, 
odbędzie się dyskusja na temat per-

spektyw rozwoju systemu wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych i kie-
runku zmian w polityce społecznej. 
Spotkanie będzie także okazją do 
przedstawienia naszych doświadczeń 
związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną, gdyż właśnie mija 20 lat 
od czasu utworzenia naszego war-
sztatu - mówi Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie.

Konferencję poprowadzi psycholog 
Wanda Masalska-Szymanek, która 
od wielu lat pracuje z osobami nie-
pełnosprawnymi.

                                              (jk)

Parlamentarzyści w centrum rehabilitacji

Prawa niepełnosprawnych
Senator Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, 
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i poseł Sławomir 
Piechota, przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej 
i rodziny, przedstawią w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Górkach (gmina Kwidzyn) treść konwencji o pra-
wach osób niepełnosprawnych i przewidywanych zmianach w 
polityce społecznej. To główne tematy konferencji „ Wyrównywanie 
szans osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim”, której 
organizatorami są Urząd Miejski w Kwidzynie i kwidzyńska Fun-
dacja „Misericordia”, prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej.

10.00 - wystąpienia: Jarosław Duda, senator RP, wiceminister pracy 
i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych
 i poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej komisji polityki
 społecznej i rodziny - „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 
i przewidywane zmiany w polityce społecznej”.
- Dyskusja o perspektywach rozwoju systemu wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i kierunku zmian w polityce społecznej.
12.30 - 12.45- przerwa
20 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie
12.45 -13.45- ciąg dalszy wystąpień
- Wystąpienie Kazimierza Gorlewicza, prezesa Fundacji „Misericordia”
- Prezentacja działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - Bogdan 
Muchowski, kierownik WTZ
- Wręczenie okolicznościowych medali i wyróżnień
- Wystąpienia zaproszonych gości
- Część artystyczna, w wykonaniu uczestników WTZ
- Wystawa „Artystyczny kalejdoskop”
13.45 - podsumowanie i zakończenie konferencji
Urząd Miejski w Kwidzynie zaprasza zainteresowanych 
uczestników konferencji na otwarcie wystawy fotograficznej:
„Tadeusz Różewicz w fotografii Adama Hawałeja”. 
Otwarcie wystawy 3 października o godz. 9.00  w Urzędzie 
Miejskim, przy ul. Warszawskiej 19.

Senator Jarosław Duda ( z prawej), wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i poseł 
Sławomir Piechota, przewodniczącego sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny przedstawią w Centrum Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w Górkach (gmina Kwidzyn) treść konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Omówią też  przewidywane zmiany 
w polityce społecznej.                                                                                                                                                 Fot. archiwum

Program konferencji
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie realizuje 
nauczanie i wychowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i 
umiarkowanym w wieku 7 - 23 lat, indywidualne nauczanie i wychowanie, 
specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i rewalidacyjną dzie-
ciom oraz ich rodzinom, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych, całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w in-
ternacie, 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 funkcjo-
nują przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje wielo-
specjalistyczną 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 
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. 55 261 17 82 lub 55 261 17 19
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 dożywianie 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 in-
nymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad 
pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze 
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 In-
terwencji 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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie realizuje zadania 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu 
pomocy społecznej to: umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu 
pomocy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do wytypowania 
rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, udzielanie pomocy 
pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzi-
nach zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodź-
com, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z 
rehabilitacją 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 ortope-
dyczne 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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej

   Vi
www.fundacjamisericordia.pl 25.09.13

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

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 
zbiorów 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, 
nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną 
z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki 
znajdują się również czaspopisma specjalistyczne oraz materiały alternatywne, 
w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania 
materia³ów bibliotecznych czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszka-
nia.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

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

Wsparcie dla rodzin zastępczych
Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kwidzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania od-
bywają się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych 
domów dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesią-
cu, w pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się admi-
nistracja ,,Domów dla Dzieci” oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
przy ul. Grudziądzkiej 8 w  Kwidzynie. Rodziny zastępcze, które chcą 
uczestniczyć w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie lub telefoniczne (nr 55 646 18 
00 lub 783 292 055).

Żeglarstwo bez barier
Osoby niepełnosprawne chcące w tym roku wziąć udział w turnusach żeglarskich 

mogą kontaktować się z Pomorskim Stowarzyszeniem  Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Kwidzynie. Arkadiusz Sokolnicki: e-mail: arkarka@wp.pl, tel. 693 452 405. Paweł 
Słowiński: tel. 692 225 272.

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w Malborku dla osób z auty-
zmem i ich rodzin z powiatów nowodworskiego, malborskiego, sztum-
skiego i kwidzyńskiego.  Zadania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego to 
wydawanie opinii diagnostycznych, informowanie rodzin dziecka autystycznego 
o różnego rodzaju świadczeniach, do których ma prawo osoba niepełnosprawna, 
takich 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 programów dostosowanych 
do poziomu rozwoju dziecka i współpraca ze szkołami i przedszkolami, obejmu-
jąca między innymi prowadzenie szkoleń odpowiadających na doraźne potrzeby 
placówki oraz jej nauczycieli. Punkt działa w Specjalnym Ośrodku Rewalida-
cyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku przy ul. 
Jagiellońskiej 79/82. 

Punkt konsultacyjny dla osób z autyzmem
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący prob-
lemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. Ukazuje 
się dwa razy w miesiącu. Wydawca: Warsztat Terapii Zajęciowej, 
prowadzony przez Fundację „Misericordia”.

                                             Redakcja
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: Jacek Klucz-

kowski (redaktor naczelny), Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof 
Lech i Marek Pielecki. 

                                  Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                www.fundacjamisericordia.pl
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżew-

skiego 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 zajęcio-
wej: prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sło-
neczne 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 nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

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

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orze-
kania o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, 
takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocni-
cze, 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 
Johannitów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê 
sprzêtu rehabilitacyjnego oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na 
receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e 
osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne 
spotkania 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: Kwidzyn, 
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 Zachorowska, 
psycholog (dzachorowska@swps.edu.pl, tel. 502 620 005).

                                  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

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodki adopcyjne

Stowarzyszenie SNOA

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową. Organem 
prowadządzym jest Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude” 
z siedzibą w Kwidzynie. Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z wie-
loraką 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 
umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje zgodnie z ka-
lendarzem 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@fundacja.kwidzyn.pl
                                 www.fundacja. kwidzyn.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Okrągłej Łące
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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

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, informa-
cyjnej linii telefonicznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego można uzyskać infor-
macje między innymi na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa 
rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób nie-
pełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między innymi 
turnusów rehabilitacyjnych. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00 - 18.00.

Infolinia PFRON

Posłuchaj o leku przez telefon
Osoby niedowidzące lub niewidome, które chcą się dowiedzieć o lekach 

kupionych w aptece, mogą skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej 800 
706 848. Zawartość ulotki zostanie przedstawiona w formie dźwiękowej. Bezpłatną 
infolinię uruchomiła firma „MEDsynC Skotnicki, Weksler”. Wciąż uzupełniany jest 
katalog ulotek różnych lekarstw znajdujących się na stronie internetowej www.
medsync.pl. Konsultanci udzielają wszelkich informacji związanych z udostępnie-
niem dźwiękowych ulotek farmaceutycznych. Infolinia jest czynna całą dobę przez 
cały tydzień. Z konsultantem można porozmawiać w dni powszednie, w godz. 8.00 
- 20.00. Infolinia nie zawiera reklam, a jedynie dźwiękowe informacje o lekach.
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XX lat kwidzyńskiego WTZ

Uczą samodzielności

- To dzięki ich wsparciu możemy 
realizować wiele różnych zadań. 
Zawsze możemy liczyć na ich pomoc. 
Nasz warsztat powstał w paździer-
niku 1993 roku przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. Od pierw-
szego stycznia 2004 roku prowadzi go 
kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, 
w zabytkowym dworku w Górkach. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, stolarskiej, 
ceramicznej, plastycznej, komputero-
wej, wikliniarskiej, redakcyjnej, ar-
tystycznej i ogrodniczo-gospodarczej. 
Podczas zajęć rozwijane są między 
innymi psychofizyczne sprawności 
niezbędne w pracy, podstawowe, a 
także specjalistyczne umiejętności 
zawodowe. Umożliwiają one podjęcie 
pracy zarobkowej lub szkolenia za-
wodowego. Nasze pracownie są coraz 
lepiej wyposażone, a uczestnicy coraz 
bardziej się rozwijają, a  przez to 
mają coraz większe potrzeby. Rodzice 
zauważają to w domu. Odkrywają u 
nas zupełnie inny świat i chcą nadą-
żać za modą lub odkrytymi u siebie 
nowymi zainteresowaniami. Mimo 
tego, że budżet nie zmienił się nam 
od 2009 roku, cały czas się rozwija-
my. Pozyskujemy także pieniądze, 
sprzedając nasze wyroby i usługi. 
Jednak wszystkie przeznaczane są 
na rehabilitację społeczną i zawo-
dową naszych uczestników - mówi 
Bogdan Muchowski.

Rodzice nie wyobrażają sobie sy-
tuacji, w której mogłoby zabraknąć 
warsztatu.

- Nasze dzieci nie miałyby kon-
taktu ze światem, innymi ludźmi. 
Siedziałyby w domach, wychodząc 
na krótkie spacery. Dzięki zajęciom, 

prowadzonym w warsztacie, poznają 
nowych ludzi i zawiązują przyjaźnie. 
Zapewnioną mają też wspaniałą 
opiekę od godz. 7 do 15. To dla nas 
także wytchnienie, gdyż w tym 
czasie możemy wówczas wszystko 
przygotować w domu i załatwić wiele 
własnych, pilnych spraw - mówi Jó-
zef Bieniasz, ojciec niepełnosprawnej 
uczestniczki warsztatu.

Działalność warsztatu finansowa-
na jest w 90 proc. przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Pozostałe środki 
pochodzą od samorządu powiatu. W 
zajęciach terapeutycznych uczest-
niczy 47 osób niepełnosprawnych. 
W warsztacie, którego siedziba 
znajduje się w zabytkowym dworku 
w Górkach, zdobywają wiele umie-
jętności, które przydają się w życiu 
codziennym oraz w przyszłej pracy 
zawodowej. Coraz więcej uczestni-
ków warsztatu znajduje pracę i roz-
poczyna samodzielne życie. Warsztat 
stawia jednak określone wymagania, 
z których najważniejsze to chęć zmia-
ny swojego życia i aktywny udział w 
zajęciach. 

Osoby niepełnosprawne, które 
chciałyby uczestniczyć w zajęciach, 
potrzebują zapisu, którego często 
brakuje w dokumentacji.

- W orzeczeniu o stopniu niepełno-
sprawności, wydanym przez Powia-
towy Zespół ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności, musi znajdować 
się zapis we wskazaniach: uczestni-
ctwo w terapii zajęciowej. Bez tego 
zapisu nie można być uczestnikiem 
warsztatu - podkreśla Bogdan Mu-
chowski. 

                                              (jk)

Piknikiem dla uczestników, ich rodziców, wolontariuszy i przy-
jaciół uczczono dwudziestą rocznicę utworzenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. W rodzinnej atmosferze podsu-
mowano lata działalności, przypominając początki funkcjono-
wania placówki. Rodzicom oraz wolontariuszom podziękowano 
szczególnie, gdyż bez nich, twierdzi Bogdan Muchowski, kierow-
nik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, trudno sobie 
wyobrazić funkcjonowanie warsztatu.

Piknikiem dla uczestników, ich rodziców, wolontariuszy i przyjaciół uczczono dwudziestą rocznicę utworzenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie. W rodzinnej atmosferze podsumowano lata działalności, przypominając początki funkcjonowania placówki. 
Na zdjęciu: specjalny występ grupy WTZiaki, którą tworzą niepełnosprawni uczestnicy warsztatu.

Uczestnicy przygotowali artystyczne niespodzianki dla rodziców i gości

Nie zabrakło przedstawicieli zarządu Fundacji „Misericordia”, która prowadzi Wrasztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Na zdjęciu: 
Mirosława Laszczka z zarządu fundacji (pierwsza z lewej).

Rodzicom oraz wolontariuszom podziękowano szczególnie, gdyż bez nich, twierdzi Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie WTZ. Na zdjęciu: Elżbieta i Gerard Klimaszewscy, rodzice niepełno-
sprawnej uczestniczki.  Obok Wanda Masalska-Szymanek, psycholog WTZ.                                            Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Podczas podsumowania 20 lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej nie mogło zabraknąć rodziców.


