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DODATEK BEZPŁATNY        WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KWIDZYNIE           26.02.20 r.  Nr 258 ROK 16 

Niepełnosprawni uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Kwidzyna, Dzierzgonia i Koniecwałdu 
bawili się podczas imprezy karnawałowej. Organizatorem spotkania był Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. Nie zabrakło konkursów i wspólnych zabaw. Chociaż bal to 
przede wszystkim zabawa, ma on jednak większe znaczenie, gdyż pozwala osobom niepełnospraw-
nym wyjść z izolacji.                                                                                                     str. IV i V

Fot. Jacek Kluczkowski
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Bal charytatywny w Gardei

„Dobry człowiek jest jak małe światełko”
„Wyciągnij dłoń do 

tych, którzy Cię po-
trzebują” – pod takim 
hasłem  odbył się w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gardei bal 
charytatywny. To już 
druga taka impreza 
zorganizowana przez 
Szkolne Koło Caritas 
Gardeja i Wolonta-
riat Czarne Dolne. 
Podczas balu zbie-
rano pieniądze na 
rzecz kwidzyńskiego 
Hospicjum św. Woj-
ciecha. Podkreślono,  
że świat może być 
lepszy, gdy odkry-
wamy w sobie pasję 
działania na rzecz 
słabszych, chorych i 
pokrzywdzonych.

- Dzięki licytacji oraz loterii 
podczas balu zebrano 5 tys. zł 
na rzecz hospicjum.  Szkolne 
Koło Caritas Gardeja i Wolon-
tariat Czarne Dolne pragną 

podziękować wszystkim ofiaro-
dawcom w szczególności pani 

dyrektor Edycie Gutowskiej, 
panu Emilianowi Jaworowi-

czowi oraz panu Kazimierzowi 
Kwiatkowskiemu, wójtowi 

gminy Gardeja – informuje 
Marzena Szarłan, wiceprezes 
Kwidzyńskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych, koordyna-
tor wolontariuszy.

Podczas balu podkreślono, 
że dobry człowiek jest jak 
małe światełko, który wędruje 
poprzez mroki naszego życia i 
na swojej drodze zapala nas 
do działania. Ksiądz Sławek 
Lorek, proboszcz parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa, przypomniał wszystkim, 
że współczesny świat jest 

skupiony wyłącznie na sobie. 
Jednakże cena egoizmu jest 
wysoka, bo to przecież poprzez 
wzajemną życzliwość i wspo-
maganie się można osiągnąć 
znacznie więcej - radość wspo-
magania, kontakt z drugim 
człowiekiem, rozwój osobisty. 
Ksiądz Jarosław Grudziąż, 
proboszcz parafii Czarne Dol-
ne, przekonywał ile szczęścia 
w  życie wnosi wyciągnięcie 
pomocnej dłoni w stronę kogoś 
potrzebującego. 

                                    (op)

„Wyciągnij dłoń do tych, którzy Cię potrzebują” – pod takim hasłem  odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei bal charytatywny. Na zdjęciu: organizatorzy, darczyńcy i wilontariusze uczestniczący w balu.                              Fot. archiwum organizatora balu

Można złożyć wniosek on-line 

System Obsługi Wsparcia 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia składanie drogą 

elektroniczną wniosków dotyczących dofi-
nansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
oraz do zakupu przedmiotów ortopedycz-
nych, a także dofinansowania w ramach 
programu „Aktywny samorząd”. System 
działa od początku roku.

Korzystanie z Systemu Ob-
sługi Wsparcia SOW jest dar-
mowe. Elektroniczny wniosek  
można złożyć w  każdym dniu, 
także wolnym od pracy i o 
każdej godzinie. System działa 
bowiem 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku. Potrzebny jest 
jedynie dostęp do internetu. 
System działa pod adresem: 
ww.sow.pfron.org.pl. 

Profil zaufany, czyli iden-
tyfikacja elektroniczna, dzię-
ki której można potwierdzić 
swoją tożsamość w interne-
cie, można potwierdzić w 
wielu instytucjach oraz on-
line przy pomocy dziesięciu 
różnych banków. PFRON 
przygotował materiał w 
serwisie YouTube, w któ-
rym wyjaśniono w przy-
stępny sposób w jaki moż-

Osoby, które chcą uzy-
skać pomoc w sprawie 
funkcjonowania Sy-
stemu Obsługi Wspar-
cia lub w innych spra-
wach mogą kontakto-
wać się z PFRON za 
pomocą bezpłatnej 
infolinii: 800 889 777 
(czynna w dni ro-
bocze, w godz. 9.00 
-17.00).

na to zrobić (www.youtube.
com/watch?v=OnHWBuFV_
bY&feature=youtu.be). Moż-
na także skorzystać z krea-
tora, który usprawnia proces 
składania wniosku (www.
sow.pfron.org.pl/wniosko-
dawca/kreator).

Początki działalności hospicjum, na rzecz którego odbył się bal 
charytatywny, sięgają 1996 roku. Wówczas rozpoczęły się pierwsze 
wizyty domowe pielęgniarek i lekarzy u osób z chorobą nowotworo-
wą. 19 kwietnia 1998 roku hospicjum zostało oficjalnie powołano 
do życia. 3 stycznia 1999 r. nastąpiło otwarcie placówki. 1 marca 
1999 roku hospicjum stacjonarne zaczęło przyjmować pierwszych 
pacjentów. W 2005 roku powstało Kwidzyńskie Towarzystwo Przy-
jaciół Chorych, które przejęło hospicjum i prowadzi je do dzisiaj. 
Przy wsparciu samorządów Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego 
wybudowano nową siedzibę hospicjum. Budynek został oddany do 
użytku w grudniu 2006 roku, przy ul. Malborskiej w Kwidzynie. W 
2017 roku rozpoczęto rozbudowę, którą zakończono w lipcu 2018 
roku. go roku. Z pomocy hospicjum korzystają nie tylko mieszkańcy 
powiatu kwidzyńskiego, ale także powiatów sąsiednich.
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Trzy lata wolontariatu

Działają na rzecz hospicjum
Trzecią  rocznicę działalności świętowali wolontariusze działający na rzecz Hospicjum 

św. Wojciecha w Kwidzynie. Marzena Szarłan, wiceprezes Kwidzyńskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych i koordynator wolontariuszy, twierdzi, że była to okazja do podsumo-
wania pracy wolontariuszy i podziękowania wszystkim osobom za ich zaangażowanie.

- Na pierwszym miejscu 
wolontariusze stawiają 
wartości związane z niesie-
niem pomocy choremu w 
jego cierpieniu, udzielaniu 

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany 
podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych w Warszta-
cie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. 
WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie.  

                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                 tel./faks  55 279 35 64
             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
          www.fundacjamisericordia.pl

mu wsparcia psychicznego 
i  duchowego. Towarzysząc 
choremu, starają się dostrzec 
jego potrzeby, możliwości 
i marzenia.  Niosą  pomoc 
również poprzez organizację 
akcji charytatywnych, które 
przyczyniają się do pozyski-
wania środków na bieżące 
funkcjonowanie Hospicjum. 
Do najbardziej znaczących 
akcji  należą „Pola Nadziei”, 
które w tym roku odbędą się 
w naszym mieście  5 kwiet-
nia, „Znicz” oraz „Świąteczna 
Paczka”.  Spotkanie było  
okazją  do podziękowań wo-
lontariuszom za to, że robią 
tyle dobra bezinteresownie 
i każdego dnia otwierają się 
na drugiego człowieka. Wo-

lontariusze nie podadzą leku 
i nie zdiagnozują choroby, ale 
porozmawiają,  przeczytają 
książkę lub w milczeniu i 
bez pośpiechu posiedzą przy 

łóżku. Należy pamiętać, że 
wolontariat hospicyjny jest 
szczególnym rodzajem posłu-
gi i z pewnością nie należy do 
najłatwiejszych. Hospicjum 

oferuje nam także doświad-
czenie smutku, żalu, straty 
i często bezsilności. Mimo 
wszystko coraz więcej osób  
pomaga i wspiera hospicjum 
W imieniu Kwidzyńskie-
go Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych serdecznie wszyst-
kim dziękuję za działania 
wspierające nasze hospicjum 
- mówi Marzena Szarłan.

W ostatnim czasie do dzia-
łań na rzecz hospicjum włą-
czyli się wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Caritas Gar-
deja i Wolontariatu Czarne 
Dolne, którzy na począt-
ku lutego zorganizowali w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gardei bal charytatywny, 
podczas którego zebrano pie-
niądze na rzecz hospicjum.  

                                    (jk)

Konkurs plastyczny PFRON

Tajemnice wyobraźni
„Tajemnica mojej wyobraźni” – pod takim 

hasłem Państwowy Fundusz RehabiliTacji 
Osób Niepełnosprawnych organizuje w 
tym roku ogólnopolski konkurs plastycz-
ny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. To 
już 18. edycja konkursu adresowana do 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów samopomocy oraz 
niepełnosprawnych mieszkańców domów 
pomocy społecznej. Prace można składać w 
oddziałach PFRON do 17 kwietnia.

Fot. PFRON

- Organizowany od 2003 
roku konkurs to największy 
przegląd twórczości arty-
stycznej osób z niepełno-
sprawnościami w Polsce. 
Ubiegłoroczna edycja, której 
towarzyszyło hasło „Podróże 
moich marzeń”, zgromadziła 
prawie 2000 prac. Były one 
oceniane przez znanych i 
cenionych artystów plasty-
ków, historyków sztuki i 
etnografów. Prace nagradza-
ne są w pięciu kategoriach: 
malarstwo i witraż, rysunek 
i grafika, rzeźba kameralna 
i płaskorzeźba, tkanina i 
aplikacja oraz fotografia. 
Motyw przewodni tegorocz-
nej edycji - „Tajemnica mojej 
wyobraźni” – został wybra-
ny w głosowaniu interne-
towym. Cieszymy się, że 
licznie wzięli w nim udział 
uczestnicy i laureaci z lat 
poprzednich - informuje na 

swoich stronach PFRON.
Twórczość artystów nie-

pełnosprawnych można było 
dotychczas obejrzeć m.in. w: 
Zamku Królewskim w War-
szawie, Belwederze, Sejmie 
RP, Międzynarodowym Cen-
trum Kultury w Krakowie, 
Narodowej Galerii Zachęta, 
Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina, Mu-
zeum Historycznym m.st. 
Warszawy oraz w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskie-
go. Regulamin konkursu jest 
dostępny na stronie interne-
towej: sztuka.pfron.org.pl

Patronat nad wydarze-
niem objęły Narodowe Cen-
trum Kultury i Muzeum 
Narodowe w Warszawie. 
Patroni medialni to maga-
zyn „Integracja” oraz portale 
SwiatGluchych.pl i Niepel-
nosprawni.pl.

                                  (op)

Trzecią  rocznicę działalności świętowali wolontariusze działający na rzecz Hospicjum św. Wojciecha w Kwidzynie. 

Nowa siedziba hospicjum została oddana do użytku w grudniu 2006 roku przy ul. Malborskiej w Kwidzynie.

Z pomocy hospicjum korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego, ale także powiatów sąsiednich.
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Niepełnosprawni uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych bawili się w KPPT

Bal,konkursy oraz integracja w Górkach
Niepełnospraw-

ni uczestnicy war-
sztatów terapii 
zajęciowej z Kwi-
dzyna, Dzierzgo-
nia i Koniecwałdu 
bawili się podczas 
imprezy karnawa-
łowej. Organizato-
rem spotkania był 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Kwi-
dzynie, z siedzibą 
w Górkach. Salę 
do zabawy udo-
stępnił Kwidzyński 
Park Przemysłowo-
Technologiczny.

O kulinarną część karnawało-
wego spotkania zadbali uczennice 
i uczniowie Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych z Ze-
społu Szkół nr 2 w Kwidzynie pod 
kierunkiem nauczycielki Ewy 
Ziółkowskiej. Słodkie wypieki 
przygotowali rodzice uczestni-
ków kwidzyńskiego WTZ. Nie 
zabrakło konkursów i wspólnych 
zabaw, w których aktywnie 
uczestniczyli uczniowie. W trak-
cie balu wybrano osoby, które 
przygotowały najładniejsze stroje 
karnawałowe. Jury, w skład 
którego weszły trzy uczennice, 
nie miało łatwego zadnia, dlatego 
zdecydowały o trzech równorzęd-
nych nagrodach. W tego typu 
spotkaniach nie chodzi tylko 
o zabawę - mają one większe 
znaczenie, gdyż pozwalają oso-
bom niepełnosprawnym wyjść z 
izolacji, przełamać własne lęki i 
ograniczenia związane z uczest-
nictwem w imprezie z udziałem 
większej grupy osób. 

                                        (jk)
Niepełnosprawni uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Kwidzyna, Dzierzgonia i Koniecwałdu bawili 
się podczas imprezy karnawałowej. 

Podczas balu nie zabrakło konkursów i wspólnych zabaw. Na zdjęciu: występ grupy „Wtziaki” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, który był podziękowaniem dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół 
nr 2 w Kwidzynie, którzy zadbali o poniebienia i żołądki wszystkich uczestników imprezy.                                                                                                                                                                                                                                                              Zdjęcia: JK

Jury, w skład którego weszły trzy uczennice Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu 
Szkół nr 2, nie miało łatwego zadnia, dlatego zdecydowało o przyznaniu równorzędnych nagród.

O kulinarną część karnawałowego spotkania zadbali uczennice i uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie 
pod kierunkiem nauczycielki Ewy Ziółkowskiej. Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w pocie czoła przygotowywali smakołyki dla uczestników balu.



www.fundacjamisericordia.pl 26.02.20 V



                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
                                                ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
                                                  (dzieci dowożone są busem).
                                   ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
                                (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)

                                      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i dusz-
pasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-oświatową. 

Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Po-
siada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i 
WC, pokoje dziennego pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną 
z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z 
punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda, 
podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). 

Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. 
Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. 
Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych informacji udziela Anna Flader, 
pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka or-
ganizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psy-
chicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. 
Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w 
których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje 
dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, 
gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  
(obecnie pełniąca funkcje sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, 
kuchnie główną  oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców 
mogą skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. 

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującym 
standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświadczony zespół pracowników 
działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, 
pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. 

Mieszkańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Spo-
łecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom 
jest otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  rekreacji. 
Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co 
zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Bliższych informacji udziela pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Iwona Schultz, 
Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

         Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy 
o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
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 
  opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, 
  pomoc uchodźcom, 
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane 
z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno 
dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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

Ośrodki pomocy społecznej

                                            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

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).

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ra-
mach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć 
w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie oraz telefoniczne. 

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

   Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl
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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.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



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

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. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Stowarzyszenie 
prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela 
wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub wy-
stępującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, 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.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

              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, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. 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 informacyjny 
55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu 
Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznymoraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 
autyzmem. Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, 
opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2017/2018 to: 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży z lekkim upośledzeniem 
umysłowym szkoła zapewnia możliwość kontynuowania kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
znajdującej się obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w kierunkach: cukiernik, 
kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledze-
niem umysłowym w stopniu 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 (uczniowie z lekkim 
upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i 
sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                   Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

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

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okreso-
wą 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).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

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 realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem 
Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Zapewnia między innymi rehabilitację 
ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, stymulację 
widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych i 
urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla 
porozumiewania się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest 
wydawcą wielu podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

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. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75
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       82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555
               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, 
prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje się 
między innymi włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych 
zawodowo do systemu kształcenia ustawicznego. Organizacja promuje i organizuje 
wolontariat oraz działa na rzecz osób niepełnosprawnch. Angażuje też wszystkich 
chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  Biuro Stowarzyszenia Seniorzy 50+ mieści 
się w budynku przy Placu Plebiscytowym 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie piętro). 
Biuro czynne jest we wtorki i piątki, w godz. od 10.00 do 12.00. Tel. 664 333 764.

seniorzy.kwidzyn@gmail.com www.seniorzy.ckj.edu.pl

Stowarzyszenie Seniorzy 50+

Siedziba Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ul. Kościuszki 29b
Godziny przyjęć: 12.00 - 16.00 (poniedziałek-piątek)
Pomocy prawnej udziela Stowarzyszenie OVUM (ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia)
Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej 24 w Prabutach
Godziny przyjęć: 12.00 - 16.00 (poniedziałek-piątek)
Pomocy prawnej udzielają: radca prawny Szymon Czaplewski (poniedziałek, wtorek, 
środa godz. 12.00 - 14.00) oraz adwokat Natalia Hajdamowicz-Rydel (środa godz. 
14.00 - 16.00, czwartek, piątek godz. 13.00 - 17.00)
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dyżurem mediacji (we wtorki)
Siedziba Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 29b w Kwidzynie (pokój nr 6).
Godziny przyjęć: 7.00 - 11.00 (poniedziałek-piątek)
Pomocy prawnej udziela Stowarzyszenie OVUM (ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia)
Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu wizyty: za pomocą 
aplikacji dostępnej na stronie internetowej powiatu: www.powiatkwidzynski.pl, 
telefonicznie pod numerem 58 350 15 15 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres biuro@ovum.org.pl. Kobietom w ciąży porady są udzielane poza kolejnością.

Bezpłatna pomoc prawna
Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mogą skorzystać z bezpłatnej po-

mocy prawnej w jednym z dwóch punktów pomocy na terenie Kwidzyna 
i Prabut. W punkcie pomocy w Kwidzynie można dodatkowo skorzystać 
z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oferowana jest tam również 
usługa mediacji. Pomoc może otrzymać każda osoba, która złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

0 801 108 600 - numer infolinii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla telefonów stacjonarnych. Poniedziałek - piątek, 
w godz. 9.00 - 15.30. 
22 50 55 670 - nadal czynny numer dla telefonów komórkowych (osoba 
telefonująca poniesie koszt tylko pierwszej minuty połączenia - zgodnie 
z cennikiem operatora). 
0 801 233 554 - (lub 22 581 84 10) - infolinia udzielająca informacji wyłącznie 
w sprawach związanych  z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
zagadnieniami Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). 
22 50 55 699 - informująca wyłącznie w sprawach związanych 
z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, 
umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez 
teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.

Infolinia PFRON


