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DODATEK BEZPŁATNY        WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KWIDZYNIE           22.04.20 r.  Nr 262 ROK 16 

Ponad 2,7 mln zł trafiło do powiatu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To o ok. 300 
tys. zł więcej na rehabilitację społeczną i zawodową niż w ubiegłym roku. Samorząd powiatu podzielił już pieniądze 
na poszczególne zadania, w tym na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.                                    str. 

Fot. archiwum
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
poinformował o zmianie formy obsługi Klientów. Zmiany 
związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem koronawirusa COVID-19. W przypadku konieczności 
załatwienia spraw urzędowych PFRON prosi o korzystanie 
z drogi elektronicznej za pośrednictwem platform interne-
towych sow.pfron.org.pl oraz sod.pfron.org.pl. Można też 
korzystać z infolinii PFRON dostępnej od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 22 
581 84 10. Dodatkowo w godz. 9.00-20.00 uruchomiona zo-
stała specjalna infolinia dla osób niepełnosprawnych, która 
dostępna jest pod numerem 517 373 975. PFRON informuje 
też, że została uruchomiona specjalna infolinia Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o 
postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia korona-
wirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu 
pod numerem telefonu 800 190 590. Fundusz zachęca rów-
nież do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w 
rządowym serwisie www.gov.pl/koronawirus oraz na stro-
nie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

PFRON - zmiany w obsłudze klientów

MOPS w Kwidzynie informuje

            Pomoc dla osób w kwarantannie
Uruchomiona została pomoc dla osób przebywających w 

kwarantannie. Pomoc możesz uzyskać w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie dzwoniąc pod numery 
telefonów: 55 646 18 00 i 55 279 99 15 w godzinach od 7.00-
15.00. Można także wysłać wiadomość pocztą elektroniczną 
na adres psycholog@pcprkwidzyn.pl, podając swoje imię 
i nazwisko oraz nr telefonu. W tytule wiadomości należy 
wpisać: „pomoc psychologiczna”. Psycholog skontaktuje się 
najszybciej jak to będzie możliwe. Pomoc psychologiczną i 
prawną zapewnia także Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
Oosby potzrebujące takiej pomocy mogą dzwonić pod numer 
telefonu: 512 909 991.

                                Pomoc społeczna: 55 646 16 26 (sekretariat)
                        Świadczenia rodzinne: 55 646 46 36
                        Fundusz alimentacyjny: 55 646 46 39
                        Dodatki mieszkaniowe: 55 646 46 34
                        Księgowość: 55 646 46 31
                        Kadry: 55 646 46 30
                        Poczta: sekretariat@mopskwidzyn.pl

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii drzwi wejściowe do 
siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
są zamknięte do odwołania. Przyjmowanie interesantów odbywa 
się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pra-
cownikiem od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00.

Osoby, które umówiły się z pracownikiem telefonicznie lub za po-
mocą poczty elektronicznej oraz osoby, których sprawa wymaga 
osobistego stawiennictwa informują o swoim przybyciu do Ośrodka 
dzwoniąc na podane wyżej nr telefonu (zgodnie z rodzajem sprawy).

                                                                  Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwi-
dzynie o stanie zagrożenia epidemicznego koronawiru-
sem na terenie powiatu kwidzyńskiego. Stan zagroże-
nia epidemicznego na 20 kwietnia o godz. 13.30.

Ilość osób zarażonych: 0

Ilość osób w kwarantannie domowej: 226

Ilość osób pod nadzorem epidemiologicznym: 7

Ilość osób zwolnionych z kwarantanny: 576

Ilość osób zwolnionych z nadzoru epidemiologicznego: 164
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Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Podzielono pieniądze z PFRON
Ponad 2,7 mln zł trafiło do powiatu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych. To o ok. 300 tys. zł więcej na rehabilitację społeczną i zawodową niż w 
ubiegłym roku. Samorząd powiatu podzielił już pieniądze na poszczególne zadania podczas 
nietypowej sesji, która odbyła się korespondencyjnie.

Na dofinansowanie kosz-
tów działania dwóch war-
sztatów terapii zajęciowej 
przeznaczono ponad 1,8 
mln zł. Zgodnie z wnio-
skiem dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w 
Kwidzynie na realizację 
zadań z zakresu rehabilita-
cji zawodowej przeznaczono 
200 tys. zł, tj. Na pozostałe 
zadania powiatu z zakresu 
rehabilitacji społecznej prze-
znaczono ponad 666 tys. zł. 
Biorąc pod uwagę wysokość 
środków oraz skalę potrzeb 
obniżono dofinansowanie do 
sprzętu rehabilitacyjnego o 
20 proc. oraz zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze o 40% 
kwoty udziału własnego 
osoby niepełnosprawnej na 
zakup danego przedmiotu 
lub środka z wyłączeniem 
aparatów słuchowych dla 
osób dorosłych. W przy-
padku dofinansowania dla 
osób dorosłych przy zakupie 
jednego aparatu słuchowego 
ustala się kwotę dofinanso-
wania w wysokości 1 tys. zł. 
Podkreślono, że przyjęcie 
obniżenia dofinansowania 
do zadań w ramach reha-
bilitacji społecznej pozwoli 
na objęcie tą formą pomocy 

większej liczby osób niepeł-
nosprawnych. Na  realizację 
tych zadań przeznaczono, z 
uwzględnieniem wykorzy-
stania środków finansowych 
w roku ubiegłym, ponad 290 
tys. zł.

- Jednym z zadań jest do-
finansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych. To forma 
rehabilitacji, o którą naj-
cześciej pytają mieszkańcy 
i mieliśmy już pytania doty-
czące możliwości składania 
wniosków. Zwyczajowo były 
one składane do 31 marca, 
ale będziemy je przyjmowali 
przez cały rok. Obecnie jed-
nak ta forma rehabilitacji 
nie może być realizowana. 
Prawdopodbnie ośrodki, 
które prowadzą turnusy 

będą zamknięte do czerwca, 
ale nie wiadomo jednak czy 
w ogóle to zadanie będzie 
realizowane w tym roku, ale 
pieniądze na dofinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych 
zostały zaplanowane - twier-
dzi Renata Majda, kierow-
nik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie.

Pierwszeństwo w uzyska-
niu dofinansowania mają 
dzieci i młodzież w wieku 
od 16 do 24 lat ucząca się i 
niepracująca, bez względu na 
stopień niepełnosprawności. 
W dalszej kolejności będą roz-
patrywane wnioski dorosłych 
osób niepełnosprawnych, 
które  w roku poprzedzają-
cym rok złożenia wniosku nie 

korzystały z dofinansowania 
do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym. Na realiza-
cję tego zadania przeznaczono 
200 tys. zł. Zaplanowano też 
pieniądze na dofinansowa-
nie działań związanych ze 
sportem, kulturą, rekreacją 
i turystyką osób niepełno-
sprawnych w kwocie  50 tys. 
zł. Zadania te realizują głów-
nie organizacje pozarządowe. 
Nie wiadomo jednak, czy w 
związku z zagrożeniem koro-
nawirusem uda się je zorga-
nizować. Samorząd powiatu 
zaplanował także wydatki 
na likwidację barier archi-
tektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się. To 
kwota 120 tys. zł.

                                   (jk)

 Pieniędze na rehabilitację społeczną i zawodową - 2 717 287 zł

  Rehabilitacja zawodowa - 200 000 zł
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 200 000 zł
  Rehabilitacja społeczna - 2 517 287 zł
- działalność warsztatów terapii zajęciowej - 1 851 144 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
  w turnusach rehabilitacyjnych - 200 000  zł
- sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych - 50 000 zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
  i środki pomocnicze - 296 143 zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 120 000 zł

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

Na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie przeznaczono ponad 1,8 mln zł. Na zdjęciu: zajęcia prowadzone w pracowni stolarsko-edukacyjnej w kwidzyńskim WTZ.     Fot. archiwum

Maseczki obowiązkowe
Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 16 kwietnia 

obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto 
wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może 
to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki 
materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu 
chroni siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, 
które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nie-
świadomie zarażać innych. Obowiązek zasłaniania ust 
i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. 
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Można już składać wnioski o przyznanie pomocy 

Można już składać wnioski o przyznanie pomocy dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Program został uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Jego adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dzieci 
i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia. 

Wsparcie PFRON dla osób niepełnosprawnych

- Pomoc finansowa udzielana 
będzie osobom niepełnospraw-
nym, które na skutek wystąpie-
nia stanu epidemii utraciły, w 
okresie od 9 marca do 4 września 
2020 roku, możliwość opieki 
świadczonej w placówce rehabi-
litacyjnej. Pomoc ta udzielana 
jest w formie dofinansowania 
kosztów związanych z zapew-
nieniem opieki w warunkach 
domowych. Wysokość pomocy 
wynosi 500 zł miesięcznie na 
jedną osobę niepełnosprawną, z 
tym że okres, na jaki może zostać 
przyznane świadczenie, nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. Z pro-
gramu mogą skorzystać między 
innymi niepełnosprawni pod-
opieczni środowiskowych domów 
samopomocy, dziennych domów 
pomocy społecznej, uczestni-
cy zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych oraz wychowankowie 
specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych i specjalnych 
ośrodków wychowawczych. Aby 
otrzymać wparcie, należy wypeł-
nić wniosek i wskazać konkretny 
ośrodek, którego działalność 
została zawieszona uniemożli-
wiając korzystanie z rehabilitacji 
przynajmniej przez 5 dni w mie-
siącu, w związku z zagrożeniem 
epidemicznym. Polecam złożenie 
wniosku przez System Obsługi 
Wsparcia. Wystarczy wejść na 
stronę: sow.pfron.org.pl . Tak jest 
najprościej.  Wnioski są już skła-

dane. Należy jednak pamiętać, 
że świadczenie nie przysługuje 

między innymi osobom, których 
opiekunowie pobierają zasiłek 

opiekuńczy, przyznawany w 
przypadku zamknięcia żłobka, 

klubu dziecięcego, przedszkola, 
szkoły lub innej placówki, do 
której uczęszcza dziecko. W 
razie wątpliwości i pytań można 
dzwonić do naszego Centrum lub 

pytać za pomocą poczty elektro-
nicznej – mówi  Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie.                                (jk)

- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
- uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na 
  podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na 
  podstawie  przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana
  jest ze środków  PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON 
  i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez 
  placówki rehabilitacyjne,
- pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla  
  dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
- pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków
  szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
  na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Dla kogo wsparcie z PFRON?
Punkt doradczy dla imigrantów w Kwidzynie

Pomoc finansowa udzielana będzie osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku, możliwość opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.                                         Fot. archiwum
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Ważne dla studentów 
niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w  Kwidzynie informuje, że w 
związku z wprowadzonym w  Polsce 
stanem zagrożenia epidemiologicz-
nego mogą wystąpić trudności w 
uzyskaniu zaświadczenia z uczelni o 
zaliczeniu semestru albo kontynuo-
waniu nauki potrzebnego dla niepeł-
nosprawnych studentów korzystają-
cych z pomocy udzielonej w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” - Modułu II (pomoc w 
uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym). Jak wynika z infor-
macji Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dopuszczalne jest dołączenie skanu 
informacji z uczelni o aktualnym bra-
ku możliwości uzyskania wymagane-
go zaświadczenia (np. uzyskanej za 
pośrednictwem USOS lub witryny 
uczelni. Skan zastępuje w Systemie 
Obsługi Wsparcia (SOW) wymagany 
załącznik do czasu odzyskania moż-
liwości uzyskania odpowiedniego, 
wymaganego dokumentu. 
PCPR zachęca do korzystania z moż-
liwości składania wniosków bez 
wychodzenia z domu poprzez Sy-
stem Obsługi Wsparcia (www.sow.
pfron.org.pl), a także do kontaktu 
telefonicznego lub  poprzez pocztę 
elektroniczną: 55 279 99 15 i 55 646 
18 00, sekretariat@pcprkwidzyn.pl.

Niepełnosprawni bez rehabilitacji 

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych 
pozostają zawieszone

Do 24 kwietnia 
zawieszone będą 
zajęcia w warszta-
tach terapii zaję-
ciowych i innych 
placówkach pomocy 
dziennej. Wojewoda 
przedłużył o niemal 
dwa tygodnie okres, 
w którym nie mogą 
odbywać się zajęcia 
związane z rehabili-
tacją społeczną i za-
wodową.

Można złożyć wniosek on-line 

System Obsługi Wsparcia 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia składanie 

drogą elektroniczną wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyj-
nych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych, a także dofinansowania w ramach 
programu „Aktywny samorząd”. System działa od początku roku.

Korzystanie z Systemu 
Obsługi Wsparcia (SOW) 
jest darmowe. Elektronicz-
ny 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 je-
dynie dostęp do internetu. 
System działa pod adresem: 
ww.sow.pfron.org.pl. 

Profil zaufany, czyli iden-
tyfikacja elektroniczna, 
dzięki której można po-
twierdzić swoją tożsamość 
w internecie, można po-

Osoby, które chcą 
uzyskać pomoc w 
sprawie funkcjono-
wania Systemu Ob-
sługi Wsparcia lub 
w innych sprawach 
mogą kontaktować 
się z PFRON za pomo-
cą bezpłatnej infoli-
nii: 800 889 777 (czyn-
na w dni robocze, w 
godz. 9.00 -17.00).

twierdzić w wielu insty-
tucjach oraz on-line przy 
pomocy dziesięciu różnych 
banków. PFRON przygo-
tował materiał w serwi-
sie YouTube, w którym 
wyjaśniono w przystępny 
sposób w jaki można to zro-
bić (www.youtube.com/
watch?v=OnHWBuFV_
bY&feature=youtu.be). 
Można także skorzystać z 
kreatora, który usprawnia 
proces składania wniosku 
(www.sow.pfron.org.pl/
wnioskodawca/kreator).

- Dotyczy to placówek 
wsparcia dziennego, cen-
trów integracji społecznej, 
klubów integracji społecznej, 
dziennych domów i klu-
bów seniora, środowisko-
wych domów samopomocy 
oraz warsztatów terapii 
zajęciowej. Oczywiście za-
wieszenie działalności ma 
na celu ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwa uczestników 
i pracowników naszych pla-
cówek. Wszyscy musimy się 

uzbroić w cierpliwość. Zdaję 
sobie sprawę, że nie jest ła-
two osobom niepełnospraw-
nym, a także ich rodzicom i 
opiekunom. Izolacja dotyczy 

także rodzin zastępczych i 
rodzinnych domów dziecka, 
w których przebywa kilkoro 
dzieci, którym nie tylko 
trzeba umożliwić zdalne 
nauczanie, ale radzić sobie 
z dziećmi, które mają różny 
temperament. Sytuacja nie 
jest łatwa, ale trzeba zostać 
w domu – mówi Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kwidzynie.
Zawieszona jest także 

działalność placówek dzia-
łających w ramach Progra-
mu Senior+. Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zapew-
nił, że pomimo braku zajęć 
wszystkie placówki mogą 
liczyć na finansowanie.

                                   (jk) 

Do 24 kwietnia zawieszone będą zajęcia w warsztatach terapii zajęciowych i innych placówkach pomocy dziennej.                                             Fot. archiwum



                            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. Słoneczna 18, 
                           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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Bezpłatna pomoc prawna 
Zawieszona została działalność punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Porady świadczone będą 
tylko telefonicznie. Zmiany wymusiła konieczność zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przed udzieleniem porady 
niezbędne jest wysłanie (na adres poczty elektronicznej: biuro@
ovum.org.pl) wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość. Wniosek dostępny jest na 
stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl. W sytuacji braku 
dostępu do internetu można złożyć wniosek ustnie przez telefon wraz 
z oświadczeniem. Po przesłaniu wniosku prawnicy kontaktować się 
będą w godzinach pracy punktów, w kolejności zgłoszeń.

   Stowarzyszenie OVUM (poradnictwo prawne i obywatelskie),                                                                                      
                tel. 58 350 15 15, e-mail biuro@ovum.org.pl
            Poniedziałek - piątek - 7.00 - 11.00 i 12.00 -16.00
        Radca prawny Szymon Czaplewski, tel. 660 209 353 
                            e-mail s.czaplewski@gmail.com
                                Poniedziałek - 12.00 -16.00
                              Wtorek i środa - 12.00-14.00
       Adwokat Natalia Hajdamowicz-Rydel, tel. 605 656 607 
                            e-mail: nhajdamowicz@wp.pl
                                      środa - 14.00 -16.00
                              czwartek-piątek - 13.00-17.00 

Program „Aktywny Samorząd”

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zdecydowała o możliwości wydłużenia 
terminu dysponowania limitem środków przekazanych w 
ubiegłym roku w ramach programu „Aktywny samorząd” sa-
morządom powiatowym. Wydłużono także terminu  rozliczenia 
pieniędzy. Decyzja spowodowana jest pandemią.

Wydłużono termin rozliczenia

- Przyjęcie przez Radę Nad-
zorczą uchwały zmieniającej 
program w 2020 roku pozwo-
li osobom niepełnospraw-
nym zrealizować i rozliczyć 
zakupy dofinansowane ze 
środków PFRON w okresie 
bezpiecznym dla zdrowia. 
Jednocześnie samorządy 
powiatowe będą mogły  obsłu-
giwać i finansować wnioski 
składane w roku bieżącym 
z nowego limitu środków 
PFRON. Samorządy powia-
towe, zainteresowane wydłu-
żeniem terminu rozliczenia 
środków programu „Aktywny 
samorząd”, przekazanych 
w 2019 roku, będą mogły 
indywidualnie ustalić nowy 
termin rozliczenia z właści-
wym oddziałem Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
– informuje PFRON na swo-
ich stronach.

Program „ Aktywny samo-
rząd” umożliwia między in-
nymi dofinansowanie zakupu 
i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, 
uzyskanie prawa jazdy tak-
że dla osób niepełnospraw-
nych z dysfunkcją narządu 
słuchu, a także w zakupie i 
montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, 
sprzętu elektronicznego, za-
kupu wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym 
oraz kształcenie studentów 
niepełnosprawnych. W tym 
roku Państwowy Fundusz 
Osób Niepełnosprawnych 
umożliwił wszystkim osobom 
niepełnosprawnym składanie 

wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu „Ak-
tywny samorząd” drogą elek-
troniczną, za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Wsparcia. 
Wnioski o dofinansowanie 
z tegorocznego programu 
można składać do 31 sierpnia 
2020 r. Wnioski dotyczące po-
mocy w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyższym, 
w przypadku roku akademi-
ckiego 2019/2020, można było 
składać do 31 marca. Do 10 
października tego roku  stu-
denci mogą składać wnioski 
dotyczące dofinansowania 
kształcenia w  roku akade-
mickim 2020/2021. Powiat 
kwidzyński uczestniczy w 
programie „Aktywny samo-
rząd” od 2012 roku.

                                   (op)

Szczegółowych informacji na temat programu „Aktywny samorząd” udziela telefoniczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.                 Fot. archiwum


