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Wiosenny Kiermasz Wielkanocny był okazją nie tylko do kupie-
nia świątecznych ozdób, ale także do dobrej zabawy. Impreza 
odbyła się w Galerii Handlowej Kopernik. Jej organizatorzy to 
Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez kwidzyńską Fun-
dację „Misericordia” i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. 
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- Wydaje mi się, że w tej sprawie 
coś jest nie tak. Na najwyższym 
szczeblu władzy mówi się, że jest zie-
lone światło dla osób niepełnospraw-
nych, ale w rzeczywistości za tymi 
słowami nie ma żadnych konkretów. 
Analizując środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w ciągu ostatnich 
lat, wyraźnie widać, że środki z 
każdym rokiem są coraz mniejsze. 
Oczekiwania ze strony osób niepeł-
nosprawnych są natomiast duże. Po-
dział pieniędzy, które otrzymujemy 
z PFRON, jest coraz trudniejszy. To 
co proponujemy na ten rok na pewno 
wzbudzi kontrowersje podczas prac 
komisji czy też podczas sesji rady, 
w czasie dyskusji nad projektem 
uchwały w tej sprawie. Podział środ-
ków odzwierciedla przysłowie: tak 
krawiec kraje , jak mu materii staje 
- uważa Włodzimierz Dawidowski.

W tym roku środki z PFRON będą 
o ok. 50 tys. zł mniejsze niż w roku 
ubiegłym. Do podziału na poszczegól-
ne zadania  jest nieco ponad 2 mln zł, 
w tym 1,3 mln zł to środki przezna-
czone na funkcjonowanie warsztatów 
terapii zajęciowej. Środki przyznawa-
ne przez PFRON są przyznawane na 
podstawie ustawowego algorytmu. 
Pod uwagę brana jest między innymi  
liczba mieszkańców powiatu, a także 
liczba osób niepełnosprawnych, które 

Tak krawiec kraje, jak mu materii staje

Coraz trudniej podzielić pieniądze z  PFRON
Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu kwidzyńskiego uważa, że należy zwiększyć poziom finansowania zadań związanych z  rehabilitacją społeczną 
i zawodową osób niepełnosprawnych. Kolejny rok środki z PFRON, które trafią do powiatu, będą mniejsze. Obecnie trwają prace nad projektem uchwały 
w sprawie podziału pieniędzy na poszczególne zadania, w tym turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych czy  rehabilitację zawodową.

rejestrują się w urzędzie pracy, jako 
poszukujący pracy. Nie uległa już 

kolejny rok kwota przyznawana na 
funkcjonowania  warsztatów terapii 
zajęciowej. Poziom finansowania 
warsztatów, mimo wzrostu kosztów 

na poziomie ok. 20 proc.  pozostaje 
niezmienny od 2008 roku. 

                                             (jk)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdań-
sku organizuje dwudniowe szkolenie dla rodziców dzieci 
z autyzmem zamieszkujących powiaty kwidzyński  oraz 
sztumski 11 i 12 kwietnia w Sztumie.  

11 kwietnia, w godz. 10.00 - 16.00, odbędzie się szkolenie dla 
rodziców małych dzieci (od diagnozy do ok. 12 lat) „Dziecko z auty-
zmem. ABC teorii i praktyki.” Celem szkolenia jest przedstawienie 
rodzicom cech charakteryzujących autyzm, wybór celów terapii 
oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko, przedstawienie 
podstawowych metod pracy z dzieckiem w terapii behawioralnej, 
zapoznanie z programami rozwijania samodzielności oraz ukazanie 
systemów motywacji dziecka. 

12 kwietnia, w godz. 10.00 - 16.00, odbędzie się szkolenie dla 
rodziców dzieci powyżej 12 lat i dorosłych „Strategie zapobiegania 
i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”. U osób z zaburze-
niami rozwoju, ze spektrum autyzmu, często występują różnego 
rodzaju zachowania problemowe będące wynikiem specyficznych 
trudności oraz specjalnych potrzeb. Zachowania te postrzegane 
są jako niewłaściwe i nieakceptowane społecznie, utrudniają tym 
osobom codzienne funkcjonowanie, integrację ze środowiskiem i 
stanowią znaczące utrudnienie na drodze do aktywizacji zawodo-
wej. Często zachowania problemowe przyjmują formy zachowań 
agresywnych i autoagresywnych i mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia osób je prezentujących i 
osób z ich otoczenia. Zastosowanie zasad analizy zachowania w 
pracy nad trudnymi zachowaniami umożliwia wnikliwą analizę 
specyficznych potrzeb osób z autyzmem i przyczyn występowania 
zachowań problemowych.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową lub telefonicznie:
             e-mail: gdansk@zrozumiecautyzm.eu
                                 tel. 797 722 104

Szkolenie dla rodziców dzieci z autyzmem

Napisz lub zadzwoń

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

Podaruj 1 procent

Kolejny rok środki z PFRON, które trafią do powiatu, będą mniejsze. Obecnie trwają prace nad projektem uchwały w sprawie podziału pieniędzy na poszczególne zadania, w tym turnusy rehabilitacyjne, 
likwidację barier architektonicznych czy  rehabilitację zawodową.
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W zawodach udział wzięło ponad 
60 zawodników z  16 domów pomo-
cy społecznej, a także warsztatów 
terapii zajęciowej. Pomysłodawcą 
i organizatorem imprezy jest Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Warcabistom kibicował Włodzimierz 
Dawidowski z zarządu powiatu kwi-
dzyńskiego, którego cieszą liczne 
zawody organizowane w powiecie 
dla osób niepełnosprawnych.

- Nie mam porównania z innymi 
powiatami, ale wydaje mi się, że w 
naszym powiecie liczba imprez orga-

Arkadiusz Wick       
zdobył puchar starosty
Arkadiusz Wick zwyciężył w Pomorskim Turnieju Warcabowym 
Domów Pomocy Społecznej. Reprezentant Domu Pomocy Społecz-
nej w Strzebielinku nie ma sobie równych w ciągu ostatnich kilku 
lat. Po raz kolejny trafił do jego rąk puchar starosty kwidzyń-
skiego. Drugie miejsce zajął Władysław Wasiński z  Dom Pomocy 
Społecznej „Ostoja” w Gdańsku. Trzeci w turnieju był Jarosław 
Delikat, reprezentujący  Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach. 
Najlepiej z mieszkańców powiatu kwidzyńskiego wypadł Marek 
Wasilewski (DPS Kwidzyn), który wywalczył czwarte miejsce.

nizowanych dla osób niepełnopraw-
nych jest powyżej średniej krajowej. 
Charakteryzują się one różnorod-
nością i dużym zaangażowaniem 
organizatorów w ich przygotowanie. 
Największe wrażenie robi na mnie 
udział w zawodach najmłodszych 
uczestników. Czasami wydaje 
się, że ich niepełnosprawność nie 

pozwala na udział w turnieju, a 
mimo przeciwności łamią bariery i 
pokonują ograniczenia, przy pomocy 
organizatorów i wsparciu rodziców. 
Zawsze mam w pamięci ich ogrom-
ną radość. Przeżywam to najmocniej 
- mówi Włodzimierz Dawidowski.

Tradycyjnie podczas turnieju 
nagrodzono najlepszą zawodniczkę, 
którą okazała się Elżbieta Pieńczew-
ska z Domu Pomocy Społecznej w 
Ryjewie. Najstarszym uczestnikiem 
zawodów był Jan Kumpiń  z Domu 
Pomocy Społecznej w Chojnicach. 

W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła reprezentacja Domu Pomocy 
Społecznej „Ostoja” I w Gdańsku. 
Drugie miejsce zajęli warcabiści z 
Domu Pomocy Społecznej w Strze-
bielinku I. Na trzecim miejscu tur-
niej zakończyli zawodnicy z Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 

                                            (jk)

Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej odbył się po raz trzynasty w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Kwidzynie. nad przebiegiem turnieju czuwała Wiesława Cichowicz z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Arkadiusz Wick zwyciężył w Pomorskim Turnieju Warcabowym Domów Pomocy Społecznej. Reprezentant Domu Pomocy Społecznej 
w Strzebielinku nie ma sobie równych w ciągu ostatnich kilku lat.

Arkadiusz Wick zajął pierwsze miejsce w turnieju. Władysław Wasiński był drugi.

Z lewej Jarosław Delikat, który zajął trzecie miejsce. Marek Wasilewski (DPS Kwidzyn) był czwarty.

Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu z reprezentacją Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku, która zdobyła Puchar 
Staroty Kwidzyńskiego w klasyfikacji drużynowej.

Jan Kumpiń  z Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach, najstarszy uczestnik zawodów, odbiera nagrodę z rąk Włodzimierza 
Dawidowskiego z zarządu powiatu.
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- Dary są przygotowane  do 
transportu i zostną przekazane 
podczas uroczystego otwarcia 
Domu Polskiego w Barze, które 
odbędzie się 30 maja. To różne-
go rodzaju medykamenty, stół 
operacyjny, urządzenia do EKG 
i USG, lampy oraz inne elementy 
wyposażenia sali operacyjnej,  a 
także igły, wenflony, fartuchy i 
opatrunki. Dodatkowo dr Chry-
stian Meyl przywiózł zestaw 
narzędzi chirurgicznych i stery-
lizator. Poza tym już prywatnie, 
z pomocą swoich przyjaciół w 
Niemczech, zebrał pieniądze dla 
dzieci z Baru, które przyjadą 
do naszego miasta na kolonie. 
To kwota 600 euro. W tym 
roku przyjadą także dzieci z 
Ługańska. W Barze przebywają 
bowiem uchodźcy z tego miasta. 
Pieniądze te zdeponowane są na 
specjalnym subkoncie Fundacji 
„Misericordia”. Dr Chrystian 
Meyl zapowiada dalszą pomoc. 
Jako miasto dołożymy się do 
tego, aby dzieciom zapewnić w 
lipcu atrakcyjny wypoczynek 
nad morzem. Chciałem wyra-
zić wielką wdzięczność dla dr 
Chrystiana Meyla i wszystkich 
Johannitów, a także dla Man-
freda Ortmana, przewodniczą-
cego Towarzystwa Kulturalnego 
Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” 
w Kwidzynie, który cały czas 
aktywnie uczestniczy w całym 
procesie przekazywania darów. 
Szczególne podziękowanie nale-
żą się także Andrzejowi Ośmia-
łowskiemu, właścicielowi firmy 
logistycznej, który umożliwia 
nam przechowanie wszystkich 
darów w bardzo dobrych wa-
runkach - mówi Kazimierz Gor-
lewicz.

To nie wszystkie dary, które 
dotarły do Kwidzyna. Manfred 
Ortman podkreśla, że dr Chry-
stian Meyl zaangażował się 
osobiście w pomoc dla rodziny z 
niepełnosprawnym dzieckiem. 

- Jako osoba prywatna jest 
bardzo zaangażowany w pomoc 
dla mieszkańców Kwidzyna. Pry-
watnie sam zbiera środki i szuka 
możliwości ich pozyskiwania. 
Kiedy dowiedział się, że Kwidzyn 
każdego roku gości grupę dzieci i 
młodzieży z Ukrainy, postanowił 
przekazać na ich letni wypoczy-
nek własne pieniądze, a także 
zebrane od innych osób - twierdzi 
Manfred Ortman.

Dr Chrystian Meyl, podkreśla, 
że przed każdym wyjazdem do 
Kwidzyna nie czuje się jak przed 
kolejną podróżą, ale jakby wra-

Pomoc dla mieszkańców ukraińskiego Baru

Dary Johannitów dotarły do Kwidzyna
Drugi w tym roku transport darów zakonu Johannitów dla szpitala w ukraińskim Barze dotarł do Kwidzyna. To między 
innymi urządzenia i sprzęt medyczny wykorzystywany podczas operacji. Dary osobiście zgromadził i przygotował do trans-
portu dr Chrystian Meyl z Zakonu Johannitów. Tym razem jednak wizyta miała także osobisty akcent. Dr Chrystian Meyl 
przywiózł między innymi dar dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. To wózek inwalidzki, który za pomocą specjal-
nego mechanizmu może pokonywać schody. Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie, który jest 
inicjatorem wsparcia szpitala w Barze, podkreśla, że wartość darów Johannitów to ok. 25 tys. euro. 

cał do domu.
- Moje osobiste zaangażowa-

nie oraz zaangażowanie Johan-
nitów wynika z bardzo dobrej 
współpracy z miastem. Bardzo 
chętnie angażuję się w pomoc 
dla mieszkańców Kwidzyna. 
Dowiedziałem się, że jest rodzi-
na, która ma duże problemy, 
związane z dzieckiem niepełno-
sprawnym. Nie może ono samo-
dzielnie poruszać się i rodzice za 
każdym razem muszą je dźwi-
gać na czwarte piętro, dlatego 
przywiozłem specjalny wózek 
z urządzeniem, które pozwala 
na poruszanie się po schodach. 
Nie będzie więc problemu, aby 
dziecko mogło częściej korzystać 
ze spacerów - wyjaśnia dr Chry-
stian Meyl.

Pomoc zakonu Johannitów nie 
ogranicza się tylko do organizo-
wania darów, ale ma charakter 
stały. Przykładem jest stacja 
socjalna prowadzona we współ-
pracy z samorządem Kwidzyna. 
Stacja pomaga przede wszyst-
kim osobom starszym, obłożnie 
chorym oraz niepełnosprawnym. 
Najbardziej potrzebujący miesz-
kańcy mogą korzystać z usług 
apteki funkcjonującej w ramach 
stacji. Samorząd miasta chcąc 
docenić zaangażowanie Johan-
nity. Planuje w tym roku nadać 
mu tytuł Człowieka Roku. 

                                        (jk)
Dr Chrystian Meyl przyjechał osobiście do Kwidzyna, przywożąc nie tylko dary dla mieszkańców ukraińskiego Baru, ale także specjalny 
wózek, który trafi do rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.                                                                  Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Dr Chrystiana Meyl z Zakonu Johannitów, Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie, Manfred Ortman, przewodniczący Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej 
„Ojczyzna” w Kwidzynie oraz Johannici, którzy przyjechali do Kwidzyna z darami, a także wsparciem finansowym dla dzieci z Baru, które przyjadą na letni wypoczynek do Kwidzyna.
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W Kwidzynie bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 26 (pokoje 206 i 207, drugie piętro). 
Dyżur telefoniczny: pn-pt., od 8.00 do 18.00 - tel. 690 489 654.

Wiosenny kiermasz w „Koperniku” 

Podczas imprezy można było 
wspólnie tworzyć pisanki, a także 
pisankowe origami. Zorganizowane 
zostały też zajęcia Batii Strauss. 
To metoda aktywnego słuchania 
muzyki, która ma zachęcić dzieci do 
słuchania muzyki klasycznej.

- Już drugi raz zorganizowaliśmy 
imprezę dzięki wsparciu Galerii 
Handlowej Kopernik za które chcia-
łem podziękować. Tego typu kier-
masz to nie tylko okazja do kupienia 
przez mieszkańców wyjątkowych, 
niepowtarzalnych ozdób, wykona-

Malowali pisanki,           
robili pisankowe origami
Wiosenny Kiermasz Wielkanocny był okazją do kupienia świątecz-
nych ozdób oraz do dobrej zabawy. Impreza odbyła się w Galerii 
Handlowej Kopernik. Jej organizatorzy to Warsztat Terapii Zaję-
ciowej, prowadzony przez kwidzyńską Fundację „Misericordia” i 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Wiosenny Kiermasz Wielkanocny był okazją do kupienia świątecznych ozdób . Wszystkie wyroby powstały podczas zajęć prowadzonych 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach (gmina Kwidzyn).

Podczas imprezy można było wspólnie tworzyć pisanki, a także pisankowe origami.                                                              Fot. JK 

nych podczas zajęć prowadzonych 
dla niepełnosprawnych mieszkań-
ców powiatu w naszym warsztacie, 
ale zaprezentowania samej dzia-
łalności warsztatu. Podziękowania 
należą się także pracownikom  i wy-
chowankom Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego, którzy już drugi 
raz włączyli się w organizację impre-
zy. Dochód ze sprzedaży naszych wy-
robów jak zawsze przeznaczmy na 

rehabilitację społeczną i zawodową 
niepełnosprawnych uczestników 
naszego warsztatu - mówi Bogdan 
Muchowski, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Do organizatorów imprezy dołą-
czyło także Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji Elbląskiej, 
wystawiając swoje stoisko. Stowa-
rzyszenie prowadzi w Kwidzynie 
między innymi świetlice środowi-
skowe. Dużym powodzeniem wśród 
dzieci cieszyło się malowanie twa-
rzy, przygotowane przez stowarzy-

szenie. Harcerki z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kwi-
dzynie przygotowały różne zabawy 
dla najmłodszych uczestników 
wiosennego kiermaszu. Zorgani-
zowana została także loteria, w 
której każdy los wygrywał. 

                                         (jk)
Fotoreportaż z imprezy 
na str. VIII
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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) 
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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
                          www.fundacjamisericordia.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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Wiosenny Kiermasz Wielkanocny

Podczas kiermaszu zorganizowane zostały zajęcia Batii Strauss. To metoda aktywnego słuchania muzyki, która ma zachęcić dzieci 
do słuchania muzyki klasycznej.

Nie mogło zabraknąć malowania pisanek.

Najmłodsi uczestnicy kiermaszu mogli poćwiczyć, zanim zaczną zdobić prawdziwe pisanki w domu.

Harcerki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie przygotowały różne zabawy dla najmłodszych uczestników wio-
sennego kiermaszu.                                                                                                                             Zdjęcia: Jacek KluczkowskiDo malowania twarzy nie trzeba było nikogo namawiać.

Zorganizowana została także loteria, w której każdy los wygrywał. Do udziału w loterii zachęcała Magdalena.

Leszek Czajka zaprezentował swoje artystyczne możliwości.


