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Malowanie odlewów gipsowych, tworzenie palmy 
wielkanocnej oraz zielona loteria, to tylko niektóre z 
atrakcji, które czekają na wszystkich, którzy odwiedzą 
19 marca (sobota) stoiska Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Fundacji „Misericordia” oraz Świetlicy Środowisko-
wej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Galerii 
Handlowej Kopernik. Uczestnicy kwidzyńskiego WTZ 
przygotowują między innymi świąteczne ozdoby, które 
upiększą wielkanocne stoły.

Fot. Jacek Kluczkowski Czytaj na str. IV

17 marca, w godz. 10.00-14.00, pracownicy 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności w Malborku, będą dyżurowali 
w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 
Kościuszki 29 B w Kwidzynie (pokój nr 6). 

Przypominamy!

Od 10 marca przyjmowane będą wnioski 
na dofinansowania nauki na semestr letni 
roku akademickiego 2015/2016, w ramach 
programu „Aktywny samorząd”. Wnioski 
mogą składać osoby posiadające znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności, uczące się w szkole wyższej, szkole  
policealnej  lub kolegium. Termin kładania 
wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie mija 15 kwietnia. 
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„Obserwator” to pismo, którego celem jest między innymi promowanie dzia³añ 
s³uż¹cych 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

Napisz lub zadzwoń

Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie

Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nie-
uleczalnie 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 Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie  każdego roku opiekuje się cho-
rymi z całego powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum stacjonarnym znajduje 
się sześć sal dla pacjentów, w których może przebywać 11 osób. Placówka 
dysponuje niezbędnym wyposażeniem specjalistycznym. 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. Pieleg-
niarki i lekarze odwiedzaja także pacjentów w ich domach. Wspieraniem 
finansowym bieżącej działalności placówki oraz pełnieniem roli organu 
prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

To kontynuacja programu, który 
został uruchomiony w 2003 roku. 
Realizatorem programu jest samo-
rząd powiatowy, który powierzył 
to zadanie Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie.

- Podobnie jak w latach ubiegłych 
weźmiemy udział w programie. 
Jego celem jest wyrównanie szans 
osób niepełnosprawnych, zamiesz-
kujących regiony słabo rozwinięte 
gospodarczo i społecznie w dostępie 
do rehabilitacji zawodowej  i społecz-
nej. Cele programu to między innymi 
poprawa wyposażenia obiektów 
służących rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych w sprzęt rehabilita-
cyjny, zwiększenie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych urzędów, 
placówek edukacyjnych  i zakładów 
opieki zdrowotnej, zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych w nowotwo-

Wyrównywanie różnic między regionami 

Pieniądze na likwidację barier
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczy-
na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 
Jego celem jest między innymi likwidacja barier architektonicznych i 
transportowych,  a także aktywizacja zawodowa osób niepełnospraw-
nych. O pieniądze ubiegać się mogą instytucje oraz samorządy.

rzonych spółdzielniach socjalnych 
osób prawnych czy też zwiększenie 
możliwości uzyskania wsparcia dla 
projektów gmin i powiatów oraz 
organizacji pozarządowych doty-
czących aktywizacji lub integracji 
osób niepełnosprawnych - informuje 
Renata Majda, kierownik Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.

Tylko w latch 2011-2014 udało się 
w ramch programu pozyskać ok. 1,7 
mln zł. Pieniądze te pozwoliły mię-
dzy innymi na likwidację barier ar-
chitektonicznych w zakladach opieki 
zdrowotnej, urzędach i placówkach 
edukacyjnych oraz na utworzenie 
12 miejsc pracy pracy dla osób nie-
pełnosprawnych. Zakupione zostały 
także samochody do przewozu osób 
niepełnosprawnych.

                                             (jk) 

Lokale dla osób niepełnosprawnych

Mieszkania bez barier

- Chcielibyśmy na parterze bu-
dynku przygotować lokale dla osób 
niepełnosprawnych. Zamierzamy 
zaproponować mieszkańcom miasta, 
którzy są niepełnosprawni lub ktoś 
w rodzinie porusza się na wózku 
inwalidzkim, zamianę dotychczas 
zajmowanego lokalu na mieszkanie 
pozbawione barier. Przykładem jest 
mieszkanka naszego miasta, która 
opiekuje się dorosłym synem, poru-
szającym się na wózku. Mieszkają, 
o ile pamiętam na drugim piętrze. 
Takich przypadków mamy więcej i 
chcemy skorzystać z okazji. Liczba 
mieszkań nam się nie zmieni, a 
chcemy pomóc trzem lub czterem 
rodzinom - mówi Roman Bera, wi-
ceburmistrz Kwidzyna.

Obecnie powstaje projekt mo-
dernizacji budynku. Docelowo ma 

Kilka lokali dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 
zamierza przygotować samorząd miasta w zakupionym 
budynku u zbiegu ulic Słowiańskiej i Kościelnej. W bu-
dynku powstaną lokale czynszowe.

powstać  w nim 12 lub 13 mieszkań 
czynszowych, w tym prawdopodob-
nie cztery lokale dla osób niepełno-
sprawnych. Wbrew pojawiającym 
się opiniom nie będzie w budynku 
lokali socjalnych. Będą tam tylko 
lokale czynszowe. 

Osoby niepełnoprawne, które 
borykają się z barierami w swoim 
lokalu  mogą skorzystać ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wysokość dofinansowania likwida-
cji barier architektonicznych od 1 
stycznia 2015 roku wynosi do 95 
proc. kosztów przedsięwzięcia. Nie 
może jednak przekraczać wysokości 
piętnastokrotnego, przeciętnego 
wynagrodzenia. Udział własny to 
minimum 5 proc. ceny brutto.

                                             (jk)

Porady udzielane są bezpłatnie w poniedziałki i 
czwartki, w godz. 11.00-13.00, w siedzibie Kwidzyń-
skiego Centrum Kultury, przy ul. 11 Listopada 13 
(sala nr 4). Przychodząc po poradę, senior uzyska 
wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów, z 
którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne Poradnictwo Obywatelskie

22 50 55 670 - Infolinia Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - wsparcie dla indywidualnych osób 
niepełnosprawnych. Infolinia czynna w godz. 9.00 - 15.30.

0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 581-84-10 (dla 
telefonów komórkowych) -  sprawy związane z dofinansowaniem 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami techniczne 
Systemu Obsługi Dofinasowań i Refundacji (SODiR). 

Infolinia SODiR

Infolinia PFRON

Z inicjatywy Harcerskiego Kręgu Seniorów, Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Kwidzynie, powstał 
Punkt Porad Obywatelskich. Punkt działa od 1 marca. 
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- Bierzemy udział w programie 
już kolejny rok. Był bardzo krótki 
termin, związany z przyjmowaniem 
wystąpień samorządów powiatowych 
o przyznanie środków finansowych 
na realizację programu w bieżącym 
roku. Złożyliśmy takie zapotrzebo-
wanie w terminie - mówi Renata 
Majda, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie.

Samorząd powiatu będzie zabie-
gał o dofinansowanie w wysokości 
ok. 300 tys. zł na realizację różnych 
zadań.

- Realizowane będą wszystkie 
moduły. Nie będzie można jedynie 
skorzystać z pomocy dotyczącej 
zakupu wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym. Będzie natomiast 
pomoc dla studentów. Adresatami 
programu mogą być osoby posiadają-
ce znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, uczące się w  
szkole  wyższej, szkole  policealnej  
lub kolegium. Pomoc dotyczy także 
przewodu doktorskiego otwartego, 
poza studiami doktoranckimi. Z 
pomocy mogą skorzystać osoby nie 
posiadające  wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec reali-
zatora programu.  Formy pomocy 
obejmują opłatę  za  naukę, czyli 
czesne. To równowartość kosztów, w 

Rusza program „Aktywny samorząd”

Wsparcie na edukację i uzyskanie prawa jazdy
Samorząd powiatu będzie kontynuował działania, w ramach programu „Aktywny samorząd”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych podał obszary, określające zadania na które będzie można uzyskać dofinansowanie. Nie będzie na razie 
pieniędzy na dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego. PRFON nie wyklucza jednak, że będzie to możliwe po dokonaniu zmian w 
programie. Pomoc nadal będzie obejmowała niepełnosprawnych studentów, którzy już od jutra (10 marca) mogą składać wnioski o 
dofinansowanie na semestr letni w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

ramach   jednej,  aktualnie realizo-
wanej formy kształcenia na poziomie 
wyższym, na jednym kierunku. Poza 
tym pomoc dotyczy dodatków na 
pokrycie kosztów kształcenia. Do-
datek ten może zostać zwiększony, 

w przypadku gdy  np. wnioskodawca  
ponosi  dodatkowe koszty z  powodu  
barier w poruszaniu się  lub z powo-
du barier w komunikowaniu  się, a 
w szczególności z tytułu pomocy tłu-
macza migowego lub asystenta osoby 
niepełnosprawnej, w przypadku, gdy 
wnioskodawca  ponosi  koszty z tytu-
łu pobierania nauki poza miejscem  
zamieszkania, a także gdy posiada 
aktualną Kartę Dużej Rodziny oraz 
gdy pobiera naukę  jednocześnie na   
dwóch lub więcej kierunkach stu-
diów - wyjaśnia Lidia Wiśniewska, 
koordynator programu z Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

Pomoc obejmuje również dodatek 
na uiszczenie opłaty za przepro-
wadzenie przewodu doktorskiego. 
Wnioski będzie można składać w 
dwóch cyklach. Na semestr letni 
roku akademickiego 2015/2016 
wnioski będą przyjmowane od 10 
marca, czyli od jutra. Termin ich 
składania w Powiatowym Centrum 
pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
mija 15 kwietnia. Przyjmowanie 
wniosków o dofinansowanie na se-
mestr zimowy roku akademickiego 
2016/2017 rozpocznie się 1 czerwca i 
zakończy 10 października bieżącego 
roku. 

                                             (jk)

                                              Moduł I:
Obszar A, zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A , zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B, zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania,
Obszar C, zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C, zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
(co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod 
opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu 
albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub 
w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu 
wychowania przedszkolnego),
                                             Moduł II 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole 
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, 
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub 
doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie 
stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / 
zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem internetu). 

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowa-
nia w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz 
druki wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie przy ulicy Grudziądzkiej 30  tel. 55 646 18 00.

Na co pieniądze z programu PFRON?

Program pozwala między innymi uzyskać osobie niepełnosprawnej pomoc finansową w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fot. archiwum
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Wiosenny kiermasz w galerii Kopernik

Uczestnicy kwidzyńskiego WTZ 
przygotowują między innymi świą-
teczne ozdoby, które upiększą wiel-
kanocne stoły. Warsztaty artystyczne 
oraz kiermasz rozpoczną się o godz. 
10.00 i potrwają do godz. 13.00.

- Po raz kolejny w organizacji 
kiermaszu korzystamy z pomocy 
Galerii Handlowej Kopernik. Razem 
z nami kiermasz przygotowują także 
Świetlica Środowiskowa Stowa-
rzyszenia Rodzin katolickich oraz 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. 
Na wszystkich, którzy odwiedzą 
nasze stoiska czeka wiele atrakcji. 
Odbędą się między innymi zajęcia 
dla dzieci z instrumentami Orffa. 
Carl Orff był twórcą metody, która 
za pomocą prostych instrumentów 
perkusyjnych pozwalała prowadzić 
edukację muzyczną dzieci. Z powo-
dzeniem metoda ta wykorzystywana 
jest podczas pracy z osobami upośle-
dzonymi intelektualnie. Stosujemy 
ją w pracy z naszymi uczestnikami 
w pracowni artystycznej naszego 
warsztatu - mówi Bogdan Muchow-
ski, kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie.

Podczas  imprezy  wykony -
wane będą kartki wielkanocne. 

Zielona loteria, tworzenie palmy wielkanocnej i papierowe wiosenne ptaki

Malowanie odlewów gipsowych, tworzenie palmy wielkanocnej oraz zielona loteria, to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na 
wszystkich, którzy odwiedzą 19 marca (sobota) w Galerii Handlowej Kopernik stoiska Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji „Mise-
ricordia” oraz Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kwidzynie.

Uczestnicy kwidzyńskiego WTZ przygotowują między innymi koszyki oraz świąteczne ozdoby, które bedzie można kupić  19 marca podczas wiosennego kiermaszu wielkanocnego w Galerii Handlowej Kopernik. 

Nie zabraknie także zabaw dla 
wszystkich. Dochód ze sprzedaży 
wszystkich wyrobów wykonanych 

przez uczestników Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Kwidzynie w 
całości zostanie przeznaczony na 

rehabilitację społeczną i zawodową.                                                                                           
                                                 (jk) 

Na 19 marca koszyki będą gotowe.

Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii zajęciowej w Kwidzynie w całości zostanie 
przeznaczony na rehabilitację społeczną i zawodową.                                                                               Zdjęcia: Jacek Kluczkowski                                                                                        

W Warsztacie Terapii Zajęciowej trwają wielkanocne przygotowania.

Świąteczny kiermasz odbędzie się w Galerii Handlowej Kopernik
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia”. 
Do WTZ przyjmowane są tylko osoby, które 
chcą aktywnie uczestniczyć w procesie, który 
umożliwi samodzielne funkcjonowanie. Podczas 
zajęć niepełnosprawni mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego 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. Orze-
kania 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 Re-

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, to placówka, w której prowadzona jest rehabi-
litacja społeczna i zawodowa dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. To miejsce aktyw-
nej rehabilitacji. Zajęcia prowadzone w WTZ mają w przyszłości ułatwić znalezienie zatrudnienia lub nauczyć 
samodzielności osoby niepełnosprawne posiadajace znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

 
                 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ                    
    Górki 4, 82-500 Kwidzyn, tel./faks 55 279 35 64
               e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

W Kwidzynie, Prabutach 
i Ryjewie działają punkty, 
w których świadczona jest 
nieodpłatna pomoc prawna.  
Ustawa o nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej obejmuje  
bezpłatną pomocą prawną, na etapie 
przedsądowym, między innymi mło-
dzież do 26 roku życia, osoby fizyczne, 
którym w roku poprzedzającym, przy-
znano świadczenie z pomocy społecz-
nej, osobom które ukończyły 65 lat, 
osobom posiadającym ważną Kartę 
Dużej Rodziny, kombatantom, wete-
ranom oraz osobom zagrożonym lub 
poszkodowanym katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią technicz-
ną. Pomoc prawna będzie polegała 
między innymi na poinformowaniu 
osoby uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach, wskazaniu osobie 
uprawnionej sposobu rozwiązania 
dotyczącego jej problemu prawnego, 
pomocy w sporządzeniu wymaga-
jącego wiedzy prawniczej projektu 
pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w postępowaniach 
przygotowawczym lub sądowym i pism 
w postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym, sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu. Uprawnieni będą mogli 
uzyskać informacje w zakresie prawa 
pracy, przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, prawa 
cywilnego, spraw karnych, spraw 
administracyjnych, ubezpieczenia 
społecznego, spraw rodzinnych, prawa 
podatkowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej.

Starostwo Powiatowe w Kwi-
dzynie przy ul. Kościuszki 29b

poniedziałek, wtorek, środa 
i piątek - 12.00-16.00
czwartek - 8.00-10.00 i 14.00-16.00
(17 marca punkt będzie 
czynny w godz. 8.00-10.00 
i 14.30-16.30
Ryjewo - Gminny Ośrodek Kul-

tury przy ul. Grunwaldzkiej 70
poniedziałek, wtorek 
i środa - 16.00-20.00
czwartek - 17.00-21.00
piątek - 7.00-11.00
(istnieje możliwość 
telefonicznego umówienia 
terminy spotkania - tel. 55 
277 42 28, w dni robocze 
w godz. 8.00-15.00)
Prabuty - Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Łąkowej 24

poniedziałek, środa 
i piątek - 11.30-15.30
wtorek i czwartek - 13.00-17.00
(istnieje możliwość 
telefonicznego umówienia
 terminy spotkania - tel. 
55 278 02 20, w dni robocze 
w godz. 7.30-15.30) 

Dyżury

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

(elektroterapia, termoterapia, światłolecznictwo 
i ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia). 
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 Gór-
kach (gmina Kwidzyn).

Bezpłatna pomoc prawna
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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 - pe-
dagogicznej, 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  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki pomocy społecznej

          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 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 alternaty-
wne, w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania 
materia³ów bibliotecznych czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

      Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: 9.00 -16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 11.00 - 15.00
Czwartek: 9.00 - 16.00
Pi¹tek: od 9.00 - 16.00

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

dzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają 
się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastęp-
czych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów 
dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesiącu, w 
pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się administracja 
,,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 oraz telefoniczne: 
                        55 646 18 00 lub 783 292 055

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, 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 09.03.16VI

Dyżury interwencyjne: od poniedziałku do piątku, w godz. 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).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności 
wychowawczych i społecznych (po uprzednim umówieniu).

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
             82-500 Kwidzyn
             tel. 512-909-991
e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodki szkolno-wychowawczePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa, filia dla Niepe³nosprawnych w Kwidzynie
                        ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 
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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. 

                         Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha
                         82-500 Kwidzyn, ul. Malborskiej 18 
                         tel.  55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw 
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozaren-
towych, takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ 
pomocy spo³ecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki 
pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania 
z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego za-
trudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Informacje 
o dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

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. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki 
od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
                                   Stacja Socjalna w Kwidzynie
                                       ul. Grudzi¹dzka 6
                                          tel. 55 646 16 26

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

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Hospicjum domowe i stacjonarne

Stowarzyszenie SNOA

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

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 tera-
peutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumie-
wania 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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Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób 
z problemem własnym lub występującym w rodzinie, związanych z uza-
leżnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje 
także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera 
osoby z problemem alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci 
alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni 
udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których 
jedno lub dwoje rodziców zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka 
realizuje pełny program terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program 
terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, indywidulanych oraz w 
czasie maratonów terapuetycznych.

               Przychodnia Leczenia Uzależnień 
           Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                             82-500 Kwidzyn
                         ul. Warszawska 18a
                            tel. 55 646-44-04

Przychodnia Leczenia Uzależnień

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki adopcyjne

                     Stowarzyszenie Klub Abstynenta
                   82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu 
codziennym, spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoho-
lu. To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, 
współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon in-
formacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abs-
tynenta i Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Malborku 
                                       ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień
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Ferie Brewerie, to nazwa zimowych półkolonii, które Marta Mazur-Su-
doł i Dominik Sudoł zorganizowali dla dzieci. Na organizację zimowego 
wypoczynku wybrali zabytkowy dworek w Górkach, który jest siedzibą 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez kwidzyńską Funda-
cję „Misericordia”. Zajęcia prowadzone dla dzieci miały także charakter 
integracyjny. Uczestniczyli w nich instruktorzy oraz uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, którzy przygotowali dla dzieci różne gry i zabawy.

Ferie Brewerie, czyli półkolonie z integracją

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poszukuje kandyda-
tów na wolontariuszy, którzy pomagaliby dzieciom z rodzin zastępczych. 
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. Można także przyjść oso-
biście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy  ul. 
Grudziądzkiej 30.  

Zostań wolontariuszem


