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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zaprasza do udziału w Wiosennym Kier-
maszu Wielkanocnym. Przedświąteczna impreza rozpocznie się 21 marca (sobota) 
o godz. 10.00 w Galerii Handlowej Kopernik. Organizatorzy zachęcają do wspól-
nego tworzenia pisanek i pisankowych origami. Podczas kiermaszu będzie można 
zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne, wykonane podczas zajęć prowadzonych dla 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w siedzibie WTZ, w Górkach.
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- Z uwagi na ograniczone środki 
finansowe, w pierwszej kolejności 
pomoc otrzymują dzieci i młodzież. 
Turnusy rehabilitacyjne cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem wśród 
osób niepełnosprawnych. Dla wielu 
z nich to jedyna szansa na wyjście 
z izolacji. Oczywiście pomożemy 
w wyborze  odpowiedniej oferty, 
dotyczącej organizacji tego typu 
turnusów. Posiadamy szczegółowe 
informacje o organizatorach turnu-
sów rehabilitacyjnych na terenie 
całego kraju - mówi Renata Majda, 

Puchary dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie rozdane

Mariusz Kobus najlepszy w turnieju

- W zawodach udział wzięli niepeł-
nosprawni mieszkańcy domów pomocy 
społecznej oraz uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie. 
Rozegraliśmy ogółem ok. 30 partii. Zawo-
dy to swego rodzaju także sprawdzian, 
przed Pomorskim Turnieju Warcabo-
wym Domów Pomocy Społecznej, który 
odbędzie się 12 marca w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Kwidzynie - mówi Jerzy Wiśniewski, 
sędzia główny turnieju.

Najlepszym zawodnikom puchary 
wręczył Kazimierz Gorlewicz, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie.

Idea organizowania turniejów war-
cabowych zrodziła się ponad dziesięć lat 
temu w Domu Społecznej w Kwidzynie. 
Początkowo zawody miały charakter 
lokalny. Liczba uczestników jednak 
rosła i obecnie, oprócz powiatowych 
zawodów, które odbywają się dwa razy 
w roku, w Domu Pomocy Społecznej i 
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzy-
nie, organizowany jest turniej o zasięgu 
wojewódzkim. 

                                                   (jk)

Mariusz Kobus z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zdobył  Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie w turnie-
ju warcabowym. Drugie miejsce zajął Henryk Wodzisławski, reprezentujący Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Na trzecim stopniu 
podium stanął Artur Jurczak z WTZ w Kwidzynie. Tuż za podium znalazł się  Marek Wasilewski (DPS Kwidzyn).

PCPR przyjmuje wnioski na turnusy
Aktywna forma rehabilitacji

Do 31 marca przyjmowane będą wnioski dotyczące dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na rok 
bieżący. To aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Mogą z niej korzystać osoby dorosłe, dzieci 
i młodzież niepełnosprawna. 

kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

Samorząd jeszcze w tym miesiącu 
zdecyduje, ile pieniędzy przeznaczy 
na turnusy rehabilitacyjne. Wiado-
mo już, że ogólna kwota na rehabi-
litację społeczną i zawodową  osób 
niepełnosprawnych, która  trafi do 
powiatu kwidzyńskiego z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, będzie mniejsza 
o ok. 50 tys. zł. W ubiegłym roku,  
aby objąć pomocą jak największą 
liczbę osób,  samorząd zdecydował o 

obniżeniu dofinansowania do takich 
zadań jak zaopatrzenie w przedmio-
ty ortopedyczne i środki pomocnicze,  
zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz turnusy rehabilitacyjne. Usta-
lono także, że w każdym z zadań 
dotyczących rehabilitacji społecznej 
pierwszeństwo w uzyskaniu dofi-
nansowania będzie przysługiwać 
dzieciom i młodzieży. W tym roku 
także ustalone zostaną priorytety 
związane z finansowaniem reha-
bilitacji społecznej i zawodowej 
niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu.
Turnus trwa co najmniej 14 dni. 

Osobie niepełnosprawnej ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności albo posiada-
jącej orzeczenie równoważne oraz 
osobie niepełnosprawnej w wieku 
do 16 lat może być przyznane do-
finansowanie pobytu opiekuna, ale 
pod warunkiem, że lekarz wypisując 
wniosek uzasadni konieczność jego 
pobytu.

                                             (jk)

Na zdjęciu: uczestnicy i organizatorzy turnieju warcabowego, rozegranego w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                            Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, wręcza puchar Mariuszowi Kobusowi (WTZ Kwidzyn)W zawodach udział wzięli niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w 
Kwidzynie i Ryjewie.
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- Czy aktywność osób niepeł-
nosprawnych, chcących znaleźć 
zatrudnienie lub rozpocząć działal-
ność gospodarczą, zwiększa się?

- W Polsce nie ma centralnego reje-
stru osób niepełnosprawnych. Trudno 
więc to ocenić. W urzędzie pracy reje-
strują się osoby, które nie mają stałego 
dochodu. Jest to niewielka grupa, która 
z różnych powodów nie ma renty lub 
innych świadczeń. Widzę więc tylko mały 
kawałek rynku osób niepełnosprawnych, 
dla których mogę przyznawać wsparcie 
z Funduszu Pracy. Raz do roku do-
staję trochę pieniędzy z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych  dla osób niepełnospraw-
nych, które chcą rozpocząć działalność 
gospodarczą. Wówczas przychodzą do 
nas osoby, które nie są zarejestrowane 
w urzędzie, ale są niepełnosprawne. 
Nie jestem jednak w stanie oszacować 
czy takich osób jest w powiecie dziesięć 
czy tysiąc. Niepełnosprawność to bardzo 
szerokie pojęcie. Może to być pan profe-
sor, który ma problemy z poruszaniem 
się i osoba upośledzona intelektualnie. 
Wrzucanie wszystkich de jednego worka 
jest nieporozumieniem. Poza tym często 
osoby niepełnosprawne są lepszymi 
pracownikami, niż osoby w pełni spraw-
ne. Nie wiemy także, czy zgłaszający 
się do nas absolwenci szkół, to osoby 
niepełnosprawne, gdyż takiej kategorii 
w naszej dokumentacji nie ma. W reje-
strze mamy ok. 250 osób bezrobotnych, 
które są niepełnosprawne. W większości 
dotyczy to osób niepełnosprawnych 
intelektualne, dla których praktycznie 
nie ma pracy. Dla takich osób muszą 
być stworzone specjalne miejsca pracy. 
Kiedy do dyspozycji były środki unijne, 
przeznaczone na aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych, okazało się, że 
problemem było znalezienie takich osób. 
Zamieszczaliśmy ogłoszenia, starając się 
zainteresować osoby niepełnosprawne, 
ale to nie jest wystarczające rozwiązanie, 
dlatego potrzebny jest centralny rejestr 

Potrzebny rejestr osób niepełnosprawnych
Rozmowa z Jerzym Bartnickim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

osób niepełnosprawnych. 
- Czy pracodawcy szukają w urzę-

dzie osób niepełnosprawnych? 
- Tylko wtedy, kiedy im się to opłaci 

i trudno się temu dziwić. Nasza rola, 
jeśli chodzi o rynek pracy dla osób 
niepełnosprawnych, jest niewielka. 
Jest grupa osób niepełnosprawnych, 
która nie czyni ich gorszymi na rynku 
pracy. Ktoś z powodu  braku windy nie 
może pracować na trzecim piętrze, ale 
może pracować na parterze. Trudno  
wówczas mówić, że niepełnosprawność 
przeszkadza w wykonywaniu przez nią  
pracy. Po prostu jest to osoba bardziej 
wymagająca, jeśli chodzi o miejsce pracy, 
ale często potrafi dać z siebie więcej niż 
inni pracownicy. Poza tym mamy grupę 
osób, które wprawdzie mają orzeczenie 
o niepełnosprawności, ale nie ujawniają 
tego, gdyż nie chcą, aby ich traktować 
inaczej. Jest także grupa osób, które są 
niepełnosprawne ruchowo i intelektu-

alnie. Na ich aktywizację powinny iść 
specjalne środki. Musi powstać system 
stałego wsparcia takich osób. Być może 
powinien powstać zespół, który oceni 
czy pracodawca, który zatrudni taką 
osobę powinien uzyskać refundację 5,10 
czy 50 proc, aby zrównoważyć koszty 
zatrudnienia. Oprócz dobrego uczynku 
pracodawca musi coś z tego mieć.

- Niepełnosprawni skarżą się 
często, że podjęliby pracę, ale boją 
się utraty renty...

- Choroba całego systemu opieki spo-
łecznej w Polsce polega na tym, że albo 
ktoś jest biedny i państwo go utrzymuje, 
albo znajduje jakąś pracę i wówczas pań-
stwo mu mówi, żeby radził sobie sam. Nie 
ma żadnego etapu przejściowego. Kiedyś 
sprawdziliśmy pewną osobę, która ciągle 
unikała podjęcia pracy. Okazało się 
wówczas, że jego rodzina otrzymywała 
pomoc z różnych źródeł dwa razy wyższą 
niż wysokość wynagrodzenia za pracę, 

którą proponowaliśmy. Jakby poszedł do 
uczciwej pracy, to pogorszyłby warunki 
finansowe swojej rodziny. Ta osoba była 
po prostu bardzo zaradna w kwestiach 
uzyskiwania pomocy. Nie powinno się 
jej zabierać wsparcia z powodu podjęcia 
pracy. Można oczywiście obniżyć świad-
czenia o 100 czy 200 zł. Taka osoba, po 
znalezieniu pracy wiedziałaby, że warto 
pracować, gdyż ma dzięki temu więcej 
pieniędzy. Oczywiście powinien to być 
proces przejściowy, który pozwoliłby 
tej rodzinie na osiągnięcie dochodów 
pozwalających na jej utrzymanie. To 
rzecz, o której mówimy jako dyrekto-
rzy urzędów pracy podczas posiedzeń 
wielu komisji sejmowych, ale widzimy 
tylko kiwanie głowami, z którego nic 
nie wynika. Musi być etap przejściowy, 
zapewniający wsparcie osobom, które po 
długiej przerwie stawiają pierwsze korki 
na rynku pracy.

                                                   (jk) 

Niepełnosprawność to bardzo szerokie pojęcie. Może to być pan profesor, który ma problemy z poruszaniem się i osoba 
upośledzona intelektualnie. Wrzucanie wszystkich do jednego worka jest nieporozumieniem. Poza tym często osoby niepeł-
nosprawne są lepszymi pracownikami, niż osoby w pełni sprawne. 

Warsztat Terapii Zajęciowej
   Górki 4, 82-500 Kwidzyn
      tel./faks 55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie
Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Kwidzynie, z siedzibą w Górkach 
to placówka, w której prowadzona 
jest rehabilitacja społeczna i za-
wodowa dla niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu kwidzyń-
skiego. To miejsce aktywnej reha-
bilitacji, która ma w przyszłości 
ułatwić znalezienie zatrudnienia 
lub nauczyć samodzielności oso-
by niepełnosprawne posiadajace 
znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. WTZ  nie jest 
świetlicą lub placówkę opiekuńczą, w 
której można umieścić osoby obłoż-
nie chore lub starsze, potrzebujące 
całodobowej opieki. Warsztat nie jest 
całodobowym ośrodkiem. Funkcjonuje 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-

15.00. WTZ prowadzi Fundacja „Miseri-
cordia”. Do WTZ przyjmowane są tylko 
osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć 
w procesie, który umożliwi samodzielne 
funkcjonowanie. Podczas zajęć niepełno-
sprawni mieszkańcy powiatu kwidzyń-
skiego zdobywają wiele umiejętności, 
które przydają się w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim w przyszłej pracy 
zawodowej. Aby zostać uczestnikiem 
warsztatu należy uzyskać, w orzeczeniu 
o stopniu niepełnosprawności, wydanym 
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności, zapis we 
wskazaniach: uczestnictwo w terapii 
zajęciowej. Bez tego zapisu nie można 
być uczestnikiem warsztatu.Działalność 
warsztatu finansowana jest w 90 proc. 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 
środki pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, stolarskiej, 
ceramicznej, plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyjnej, artystycznej 
i ogrodniczo-gospodarczej. Wobec wszyst-
kich uczestników zajęć terapeutycznych 
stosowane są dwie formy rehabilitacji 
medycznej: kinezyterapia (obejmuje 
miedzy innymi ćwiczenia gimnastyczne 
i różne formy czynnego wypoczynku i 
relaksu) i fizykoterapia (elektrotera-

pia, termoterapia, światłolecznictwo 
i ultradźwięki, magnetoterapia, la-
seroterapia). Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach uczestniczy 47 
niepełnosprawnych osób. Warsztat 
powstał w październiku 1993 roku przy 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Od pierwszego stycznia 2004 roku 
prowadzi go kwidzyńska Fundacja 
„Misericordia”, w zabytkowym dworku 
w Górkach (gmina Kwidzyn).

- Kiedy do dyspozycji były środki unijne, przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, okazało się, że problemem było znalezienie takich osób. Zamieszczaliśmy ogłoszenia, starając się 
zainteresować osoby niepełnosprawne, ale to nie jest wystarczające rozwiązanie, dlatego potrzebny jest centralny rejestr osób niepełnosprawnych - mówi Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kwidzynie.                                                                                                                                                                                                                                                                            Fot. JK
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Dla dzieci nie istnieją żadne bariery
Przedszkolna integracja

Przedszkolny Klub „Gumisie” działający w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie realizuje program „ Młodzi sportow-
cy” Program ćwiczeń dostosowany jest do możliwości dzieci. Ostatecznym celem treningu jest pokazanie maksymalnych umiejętności 
dziecka oraz przygotowanie do uczestnictwa w zawodach w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. 

14 marca o godz. 10.00 rodzice oraz ich dzieci mogą wziąć udział w „Otwartych drzwiach”, aby przekonać się jak funkcjonuje jedyne samorządowe przedszkole w mieście. W placówce przebywają razem 
dzieci niepełnosprawne i w pełni sprawne.                                                                                                                                                                                                                Fot. Jacek Kluczkowski

- Nasza placówka przeznaczona 
jest dla dzieci zdrowych oraz nie-
pełnosprawnych. Każdy nauczyciel 
posiada  wykształcenie przynaj-
mniej  dwukierunkowe - wychowa-
nie przedszkolne przygotowujące 
do pracy  z dziećmi oraz pedagogi-
kę specjalną umożliwiającą pracę 
z dzieckiem niepełnosprawnym. 
W oddziale integracyjnym może 
przebywać maksymalnie 20 dzieci, 
w tym do 5 niepełnosprawnych - 
twierdzi Magdalena Chmielecka.

Kryteria, te same dla wszystkich
Kryteria, na podstawie których 

dziecko przyjmowane jest do pub-
licznego przedszkola, określone 
są w tzw. ustawie rekrutacyjnej. 
Zgodnie z nią do Przedszkola z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Kwidzynie przyjmuje się dzieci 
zamieszkałe na obszarze Gminy 
Miejskiej Kwidzyn. Rodzice dzieci 
uczęszczających do naszej placów-
ki corocznie składają deklarację 
o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego, natomiast rodzi-
ce kandydatów składają wniosek 
o przyjęcie do przedszkola. Na 
pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę: wielodzietność rodziny, 
niepełnosprawność dziecka, nie-
pełnosprawność jednego lub obojga 
rodziców, niepełnosprawność ro-
dzeństwa, samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie czy obję-
cie kandydata pieczą zastępczą. 
Na drugim etapie postępowania 
dodatkowe kryteria określone 
zostaną przez organ prowadzą-
cy, prawdopodobnie będzie to: 
pozostawanie obojga rodziców w 
zatrudnieniu, zadeklarowanie 
przez rodziców pobytu dziecka w 
przedszkolu ponad czas realiza-
cji podstawy programowej, czy  
uczęszczanie rodzeństwa do tego 
przedszkola.

Jeżeli zostaną wolne miejsca, to 
wówczas możemy przyjąć dzieci z 
innych gmin. Jednak nie wydaję 
mi się, aby potrzebna była dodat-
kowa rekrutacja, gdyż zaintereso-
wanie naszym przedszkolem jest 
bardzo duże. Dziennie przychodzi 
ok. 20 osób, które pytają o warunki 
przyjęcia dziecka - twierdzi Mag-
dalena Chmielecka.

Programy dla wszystkich dzieci
Oprócz realizacji podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkol-
nego oraz programu „Nasze przed-
szkole”, placówka realizuje szereg 
programów autorskich. Na uwagę 
z pewnością zasługuje program 
wychowawczy „Wspólnie znaczy 
lepiej”, którego celem jest umoż-
liwienie dziecku osiągnięcie pra-
widłowych zachowań, nawyków, 
umiejętności i postaw, współpraca 

- To dorośli tworzyli dawniej bariery pomiędzy niepełnosprawnymi, a zdrowymi dziećmi. Dzieci tych barier w ogóle nie dostrzegały. One 
cudownie się dogadują ze swoimi rówieśnikami. Nie zwracają uwagi na to, czy ktoś jeździ na wózku czy słabiej mówi . To jest po prostu 
ich kolega lub koleżanka. W ciągu ostatnich 10 lat nie spotkałam się już z rodzicem, który pytałby co to jest integracja -  mówi Magda-
lena Chmielecka, dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie.

z rodzicami i promocja w środowi-
sku lokalnym. Ważnym elementem 
jest program profilaktyczny czy 
ekologiczny. Dzieci objęte pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną i 
wczesnym wspomaganiem rozwoju 
realizują indywidualne programy 
nauczania w ramach realizacji 
programu „Terapia pedagogiczna”, 
uczestniczą w zajęciach z pedago-
giem specjalnym, logopedą oraz 
rehabilitantem.

- Mamy dogoterapię i felino-
terapię, czyli terapię z pieskiem 
i kotkiem. To wspaniałe zajęcia, 
które przynoszą pozytywne efekty 
wszystkim dzieciom, a szczególnie 
tym wymagającym dodatkowego 
wsparcia. Proponujemy również 
hipoterapię oraz elementy nauki 
jazdy konnej. Poza tym w naszym 
przedszkolu prowadzone są zajęcia 
teatralne, rytmiczne, wokalne i 
wiele innych. Chciałabym jeszcze 
wspomnieć o programie wspie-
rającym dzieci uzdolnione, pt. 
„Mam talent”. Dla dzieci mających 
problemy z adaptacją, lękliwych, 
zahamowanych proponujemy za-
jęcia z elementami socjoterapii 
„Lubię siebie i innych” – podkreśla 
Magdalena Chmielecka. 

Bezpłatna podstawa 
Przedszkole jest czynne w godz. 

6.00 - 16.00. Podstawa progra-
mowa, realizowana w godz. 8.00 
– 13.00, jest dla wszystkich dzieci 

nieodpłatna. Opłata ponad podsta-
wę to tylko 1 zł za każdą godzinę 
pobytu dziecku  w przedszkolu.  
- Proszę pamiętać, że wszystkie 
zajęcia dodatkowe organizowane 
w naszej placówce są nieodpłatne. 
Pragnę także wspomnieć, że w tym 
roku szkolnym mamy przyjem-
ność gościć w naszym przedszkolu 
wolontariuszkę z Armenii, dzięki 

której nasze dzieci mają możliwość 
obcowania z językiem angielskim 
na co dzień. Pełna zapału młoda 
osoba, przygotowuje dla dzieci 
wiele atrakcyjnych propozycji i nie-
spodzianek. Już zapowiedziała, że 
wszyscy wolontariusze, którzy są 
obecni w naszym mieście, zorgani-
zują specjalny koncert dla naszych 
przedszkolaków. Będziemy zabie-



str. 5www.wpomorskie.pl
Nr 50 – 14.12.2006 r.

www.fundacjamisericordia.pl 11.03.15 V

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie 
                             ul. Kościuszki 31 
                             tel. 55 279 32 35
        e-mail: przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl

- Drugi raz organizujemy nasz kier-
masz w Galerii Handlowej Kopernik, 
która użycza  nam miejsca i pomaga 
w przygotowaniu imprezy. Zapraszam 
mieszkańców do licznego udziału w 
kiermaszu, podczas którego będzie 
można zaopatrzyć się w różnego rodzaju 
wielkanocne ozdoby, wykonane podczas 
zajęć prowadzonych w naszym warszta-
cie. Podczas imprezy zorganizowane 
zostaną muzyczne zajęcia Batii Strauss. 

WTZ zaprasza do „Kopernika”

Wielkanocny kiermasz
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zaprasza do udziału w 
Wiosennym Kiermaszu Wielkanocnym. Przedświąteczna impreza 
rozpocznie się 21 marca (sobota) o godz. 10.00 w Galerii Handlo-
wej Kopernik. Organizatorzy zachęcają do wspólnego tworzenia 
pisanek i pisankowych origami. Organizatorzy imprezy to war-
sztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez kwidzyńską Fundację 
„Misericordia” i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie.

To metoda aktywnego słuchania muzyki, 
która ma zachęcić dzieci do słuchania 
muzyki klasycznej. Wykonywane będą 
kartki wielkanocne. Nie zabraknie także 
wiosennych zabaw dla wszystkich, w tym 
także dla dzieci i dorosłych - mówi Bog-
dan Muchowski, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Impreza w Galerii Handlowej Koper-
nik potrwa do godz. 13.00. 

                                                   (jk)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zaprasza do udziału w Wiosennym Kiermaszu Wielkanocnym.                             Fot. JK

gali o dalsze wsparcie wolontariu-
szy z zagranicy. Taka współpraca 
znakomicie wpływa na nasze dzieci, 
poszerzając ich horyzonty - uważa 
Magdalena Chmielecka.  

Samorząd miasta nie zapomi-
na o inwestycyjnych potrzebach 
przedszkola. 

- W tym roku zostały wyremon-
towane dwie sale. Mamy nowe 
meble i pięknie pomalowane ścia-
ny. Dzięki wsparciu burmistrza 
w jednej z sal umieściliśmy tab-
licę multimedialną. W tym roku 
wyremontowane zostaną jeszcze 

wszystkie ciągi komunikacyjne 
i cała klatka schodowa. Planuję 
też remont strychu, który zaad-
optujemy na  super nowoczesną 
salę rehabilitacyjną - zapowiada 
Magdalena Chmielecka. 

14 marca o godz. 10.00 rodzice 
z dziećmi mogą wziąć udział w 
„Drzwiach Otwartych” placówki, 
aby przekonać się jak funkcjonuje 
jedyne samorządowe przedszkole 
w mieście, w którym przebywają 
razem dzieci niepełnosprawne i w 
pełni sprawne.

                                          (jk)

Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie
Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 

KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nieuleczalnie i 
przewlekle chorych. Działalność hospicyjna, oprócz poświęcenia i miłosierdzia 
pracowników oraz wolontariuszy, potrzebuje także wsparcia finansowego, aby 
zapewnić godne warunki cierpiącym i umierającym.  Pomoc dla kwidzyńskiego 
hospicjum może okazać każdy, przekazując 1% swojego podatku na rzecz Kwi-
dzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.Hospicjum im. św. Wojciecha w 
Kwidzynie  każdego roku opiekuje się chorymi z całego powiatu kwidzyńskiego. 
W hospicjum stacjonarnym znajduje się sześć sal dla pacjentów, w których może 
przebywać 11 osób. Placówka dysponuje niezbędnym wyposażeniem specjalistycz-
nym. Zatrudnia personel o wysokich kwalifikacjach. To lekarze, pielęgniarki, 
psycholog kliniczny i fizykoterapeuta. Hospicjum działa w ramach kontraktu na 
świadczenie usług zdrowotnych, zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Pielegniarki i lekarze odwiedzają także pacjentów w ich domach. Wspieraniem 
finansowym bieżącej działalności placówki oraz pełnieniem roli organu prowa-
dzącego zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 
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Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, to miejsce gdzie tworzy się 
warunki do  edukacji, terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Funkcjonują: Szkoła 
Podstawowa Specjalna nr7, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjonują: wczesne 
wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym 
oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (ucznio-
wie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy 
wychowawcze (internat dla 48 wychowanków)

     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 16 95
          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 02 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, 
                                           tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Lipowa 1, 
                                           tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 
                                           tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, 
                                           tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 
                                           tel. 55 261 04 47

	 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@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach
                          ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

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 rodzinach 
zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z rehabilitacją 
społeczną osób niepełnosprawnych. 

																			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
                                                   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

          Zespół Szkół  Specjalnych w Kwidzynie 
                               ul. Ogrodowa 6					
       Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
             www.soswkwidzyn.edupage.org
             e-mail: zss@powiatkwidzynski.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. 

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 
Czyżewskiego w Tczewie.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmian 
tytułów nadsyłanych artykułów.

www.fundacjamisericordia.pl 

Ośrodek  prowadzi Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW” z siedzibą
 w Rudnikach (gmina Ryjewo. Placówka zapewnia profesjonalną 
pomoc osobom oraz rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
kryzysowej.
Dyżury interwencyjne - od poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00-15.00. Po tej godzinie można skorzystać z telefonu 
informacyjno-interwencyjnego, dzwoniąc pod numer tel.  512 909 991. 
Konsultacje psychologiczne - wtorki w godz. 14.00- 18.00, piątki, 
w godz.10.00 –12.00. Psychoterapia indywidualna, 
krótkoterminowa - czwartki, w godz. 15.00 – 17.00, piątki, w godz. 
12.00 –14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne - poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim 
umówieniu się).
          Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie
                          Ul. Chopina 26 (drugie piętro) 

11.03.15VI
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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

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

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjali-
stycznych peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających 
porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z 
ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeu-
tów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania 
się. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30 
                                       e-mail:aac@aac.pl 
                                      www.aac.netidea.pl

Samodzielny Publiczny Ośrodek 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
fizycznie i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami 
zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną 
pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizu-
je porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilita-
cji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                    tel./faks 55 279 30 22 
                                       e-mail:otir@post.pl
                                              www.aac.pl

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne                   
Centrum Rozwoju Porozumiewania
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Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI zaprasza 
chętne osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w progra-
mie „Pies asystent -  niesamowity przyjaciel”. Organizacja będzie 
szkolić i przekaże cztery psy asystujące. Odpowiednio przeszkolony 
pies ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym. Czworonóg pozwala osobie niepełnosprawnej pokonywać 
bariery życia codziennego, tym samym daje poczucie dużej niezależno-
ści. Pierwszeństwo otrzymania psa asystującego przysługuje osobom 
w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat), które lubią zwierzęta 
na tyle, że będą chciały spędzić z psem kilkanaście lat swego życia i 
uważają, że będą w stanie zaufać psu, a także osobom studiującym, 
pracującym lub udzielającym się społecznie. Osoby, które będą chciały 
mieś psa będą musiały mu zapewnić odpowiednie warunki finansowe 
i lokalowe. Przeszkolony pies zostanie wybranej przez organizację 
osobie przekazany bezpłatnie. Zgodnie ze znowelizowaną  ustawą o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem 
asystującym do większości budynków użyteczności publicznej, w tym 
do budynków administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 
kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, 
opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, 
usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, innych 
ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podob-
nych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Osoba 
niepełnosprawna nie może natomiast wejść z psem asystującym do 
obiektów sakralnych. Jak tłumaczono podczas pracy nad ustawą w 
wielu wyznaniach i Kościołach nie powinno się ingerować w rytualny 
charakter zachowania w świątyniach. Osoby niepełnosprawne 
ruchowo mogą w tej sprawie napisać do fundacji pod adres 
e-mail: fundacja.ami@wp.pl 

Czworonożny asystent dla osoby niepełnosprawnej

W Kwidzynie bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i członkom ich rodzin udzielana jest 
w budynku przy ul. Chopina 26. Pokoje 206 i 207 (drugie 
piętro). Dyżur telefoniczny trwa od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00 - 18.00 - tel. 690 489 654.


