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Bieg Osób Niepełnosprawnych, który towarzyszył Unijnemu Ogólnopolskiemu Biegowi Ulicznemu 
w Kwidzynie nie odbędzie się. Co roku organizował go Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”. 
Z powodu pandemii organizacje pozarządowe muszą rezygnować z organizacji wielu imprez lub 
zmieniać terminy ich realizacji.                                                                                                        str. II
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Organizacje przesuwają terminy lub odwołują imprezy

Bieg unijny odwołany
Bieg Osób Niepełnosprawnych, który towarzyszył Unij-

nemu Ogólnopolskiemu Biegowi Ulicznemu w Kwidzynie 
nie odbędzie się. Co roku organizował go Kwidzyński 
Klub Lekkoatletyczny „Rodło”. Z powodu pandemii or-
ganizacje pozarządowe muszą rezygnować z organizacji 
wielu imprez lub zmieniać terminy ich realizacji.

                                                                  
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Kwidzynie o stanie zagrożenia epide-
micznego koronawirusem na terenie powiatu 
kwidzyńskiego. Stan zagrożenia epidemiczne-
go z 25 maja o godz. 13.30.

Ilość osób zarażonych: 1 

Ilość osób w kwarantannie domowej: 76

Ilość osób pod nadzorem epidemiologicznym: 2
 
Ilość osób zwolnionych z kwarantanny: 1028 

Ilość osób zwolnionych z nadzoru epidemiologicznego: 219 

- Organizacje przesuwają 
terminy realizacji różnych 
projektów. Niektóre imprezy 
były zaplanowane na maj i 
trzeba było zrezygnować z 
ich organizacji. Dotyczy to 
między innymi dorocznego 
Unijnego Ogólnopolskiego 
Biegu Ulicznego, w którego 
ramach odbywał się bieg dla 
osób niepełnosprawnych. 
To duża, masowa impreza, 
która w związku z zagroże-
niem koronawirusem, nie 
może się odbyć. Staramy 
się wychodzić naprzeciw or-

ganizacjom i wyrażać zgodę 
na przesuwanie terminów 
realizacji zadań, które mają 
szansę na realizację w tym 
roku. Wiadomo już jednak, 
że niektóre masowe impre-
zy nie odbędą się - mówi 
Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie.

W ramach środków z 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych  
na rehabilitację społeczną 
i zawodową, samorząd po-

wiatu zdecydował o dofinan-
sowaniu w kwocie 50 tys. 
zł różnego rodzaju działań 
dotyczące sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki. Tego 
typu zadania każdego roku 
wykonują organizacje po-
zarządowe działające na 
rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu kwi-
dzyńskiego. W tym roku 
ich realizacja, przynajmniej 
w pierwszym półroczu bie-
żącego roku, stała się nie-
możliwa.

                                   (jk)

Środki czystości dla mieszkańców DPS

Dary od kwidzyńskiego PCK
Proszki do prania oraz płyny do dezynfekcji trafiły do Domu Pomocy 

Społecznej w Kwidzynie. To kolejny już dar przekazany mieszkańcom DPS 
przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kwidzynie.

- Otrzymaliśmy z Zarządu 
Okręgowego Pomorskiego PCK 
dary, które przekazaliśmy miesz-
kańcom Domu Pomocy Społecz-
nej. To między innymi płyny 
dezynfekujące, proszki oraz 
kapsułki do prania. Dom Pomocy 
Społecznej cały czas działa i ma 
ciągłe potrzeby, dlatego w miarę 
naszych możliwości staramy się 
wspierać funkcjonowanie pla-
cówki. Paczki z siedziby Zarządu 
Okręgowego Pomorskiego PCK  
zostały przywiezione do nas 
przez wolontariuszy. Nie prze-
kazujemy darów indywidualnym 

Joanna Stasińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie odbiera dary przywiezione przez Zdzisława Wiśniewskiego, prezesa Zarządu Rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Kwidzynie.

Prezes Zdzisław Wiśniewski, twierdzi, że obecnie przygotowywanych jest 100 paczek dla najbardziej 
potrzebujących seniorów z Kwidzyna.                                                                                           Fot. JK

osobom, ale instytucjom, takim 
jak domy pomocy społecznej, 
aby do minimum ograniczyć 
kontakty z innymi osobami 
- mówi Zdzisław Wiśniewski, 
prezes Zarządu Rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Kwidzynie.

Przywiezione dary to kolejna 
już pomoc udzielona placówkom 
w powiecie kwidzyńskim przez 
Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

- Wcześniej przekazaliśmy 
dary dla kwidzyńskiego DPS, a 
także dla Domu Pomocy Społecz-

nej w Ryjewie oraz hospicjum. 
Był to duże ilości pasty do zębów. 
Jeżeli tylko będziemy dyspono-
wali rzeczami, które będą mogły 
wspomóc mieszkańców domów 
pomocy społecznej czy hospi-
cjum, to je dostarczymy - zapew-
nia Zdzisław Wiśniewski.

Dodaje, że obecnie przygo-
towywanych jest 100 paczek 
dla najbardziej potrzebujących 
seniorów z Kwidzyna. 

- To akcja, którą przygoto-
wujemy wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
który wskaże osoby do których 
trafią dary. Już wkrótce paczki  
dotrą do seniorów – twierdzi 
Zdzisław Wiśniewski.

Dary odebrała Joanna Sta-
sińska, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

- Bardzo cieszymy się z każde-
go wsparcia. Wszyscy z niecierp-
liwością czekamy na zakończenie 
izolacji, a szczególnie czekają na 
to mieszkańcy naszego domu.. 
Mimo trudnej sytuacji są bardzo 
cierpliwi, współpracują. Często 
z nimi rozmawiamy. Jestem 
pełna podziwu dla mieszkańców 
i dziękuje im za cierpliwość i 
wyrozumiałość - mówi Joanna 
Stasińska.

Obecnie mieszkańcy domu 
poddawani są testom na obec-
ność koronawirusa. Pierwsza 
grupa została już przebadania i 
nie stwierdzono u nikogo obecno-
ści wirusa. Nikt z mieszkańców 
nie wykazuje obecnie żadnych 
objawów, które mogłyby świad-
czyć o chorobie.

                                        (jk)

Bieg Osób Niepełnosprawnych, który towarzyszył Unijnemu Ogólnopolskiemu Biegowi Ulicznemu w Kwidzynie nie odbędzie się. Co roku organizował go 
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”.                                                                                                                                                           Fot. archiwum
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SOSW w Bacicach przygotowuje się do przyjęcia dzieci

Czeka ich ponowny proces adaptacji
Nie będzie łatwy dla dzieci, rodziców i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach powrót do placówki 

po ponad dwumiesięcznej przerwie. Elżbieta Polakiewicz, dyrektor ośrodka, twierdzi, że dzieci czeka ponowny proces adaptacji. Poza 
tym pandemia się jeszcze nie skończyła i rodzice oraz pracownicy nadal mają obawy związane z zagrożeniem koronawirusem.

Osoby przebywające w kwaran-
tannie mogą uzyskać pomoc w 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. Dzwoniąc 
można 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 psycholo-
giczna”. Psycholog skontaktuje się 
najszybciej jak to będzie możliwe. 
Pomoc psychologiczną i prawną za-
pewnia także Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. Osoby potrzebujące 
takiej pomocy mogą dzwonić pod 
numer telefonu: 512 909 991.

- Przygotowujemy się do 
przyjęcia dzieci w klasach 
I-III, do rozpoczęcia zajęć 
opiekuńczych i w miarę 
możliwości dydaktycznych 
oraz rewalidacji i wczesne-
go wspomagania rozwoju. 
Obecnie mamy rodziców, 
którzy są chętni, aby dziecko 
rozpoczęło zajęcia w naszej 
placówce, ale są także tacy, 
którzy mają obawy i proszą 
o kontynuowanie edukacji 
zdalnej. Można zachować 
wszelkie środki ostrożności, 
ale 100 proc. gwarancji nie 
ma. Dobrze by było, gdyby 
wszystkich objąć testami, ale 
takiego odgórnego zalecenia 
nie ma. Obaw ze strony 
rodziców, dzieci  i nas sa-
mych jest dużo, ale musimy 
powoli przywracać ośrodek 
do życia. Przygotowujemy 
się do przyjęcia dzieci, ale 
robimy to bez pośpiechu. 
Musimy wszystko bardzo 
dobrze przemyśleć i zasto-
sować wszelkie niezbędne 
środki, aby było to możliwe. 
Działania odbywają się na 
wielu polach. Przewoźnicy 
muszą zapewnić bezpieczny 
dowóz. Musimy też spełnić 
wszystkie zalecenia Główne-
go Inspektora Sanitarnego. 
Dzieci przyjmiemy tylko w 
takim wymiarze, jaki reko-
menduje Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej - twierdzi 
Elżbieta Polakiewicz. 

Dodaje, że wznowienie 
stacjonarnej działalności 
placówki nie będzie łatwe 
dla dzieci.

- Po tak długiej przerwie 

będą one musiały przejść 
ponowny proces adaptacji. 
Dzieci będą musiały odna-
leźć się na nowo w zupełnie 
nowej dla nich sytuacji. Ro-
bimy wszystko, aby stworzyć 
bezpieczne warunki pobytu 

dzieci i dobrze przygotować 
się na ich przejęcie - podkre-
śla Elżbieta Polakiewicz. 

Dyrektor SOSW w Bar-
cicach mówi, że odpowied-
nio przygotowane zostaną 
wszystkie pomieszczenia. 

- Dysponujemy odpowied-
nimi środkami, w tym także 
do dezynfekcji, które mają 
zapewnić wszystkim bezpie-
czeństwo. Współpracujemy 
z organem prowadzącym 
oraz instytucjami, które nas 

wspierają w przywracaniu 
działalności ośrodka - mówi 
Elżbieta Polakiewicz. 

Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Barcicach oferu-
je wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka adresując 
swoje wsparcie dla dzieci 
od urodzenia do podjęcia 
nauki w szkole. Zajęcia pro-
wadzone są indywidualnie 
w zależności od możliwości 
psychofizycznych i potrzeb 
dziecka. Placówka zapewnia 
wykwalifikowanych spe-
cjalistów, w tym logopedę, 
oligofrenopedagoga, fizjo-
terapeutę i psychologa. W 
ośrodku można uzyskać 
porady oraz konsultacje do-
tyczące pracy z dzieckiem. 
SOSW prowadzi też eduka-
cję przedszkolną dla dzieci 
w wieku od 3 do 8 lat. W 
ośrodku funkcjonuje szkoła 
podstawowa oferująca naukę 
dzieciom z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w 
tym z autyzmem. Wszystkie 
te formy wsparcia musiały 
jednak zostać dostosowane 
do warunków związanych z 
przestrzeganiem wymogów 
dotyczących zagrożenia ko-
ronawirusem.

                                  (jk)

Pomoc dla osób w kwarantannie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach przygotowuje się do przyjęcia dzieci w klasach I-III, do rozpoczęcia zajęć opiekuńczych i w miarę możliwości dydaktycznych oraz rewalidacji i wczesnego 
wspomagania rozwoju.                                                                                                                                                                                                                                               Fot. archiwum SOSW w Barcicach

Bezpłatna pomoc prawna 
Porady dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego świadczone są 

tylko telefonicznie. Zmiany wymusiła konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa. Przed udzieleniem porady niezbędne jest wysłanie (na adres poczty elektronicznej: 
biuro@ovum.org.pl) wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego po-
radnictwa 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 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa stacjonarnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie na bieżąco diagnozuje dzieci pod kątem 
gotowości szkolnej, a także te, które podlegają kształceniu specjalnemu. Ewa Wojtaś-Śmiejkowska, 
dyrektor poradni, wyjaśnia, że rodzice są informowani telefonicznie o terminie spotkania oraz za-
sadach bezpieczeństwa związanych z pandemią, które obowiązują podczas wizyty w poradni.

Diagnozują dzieci, wydają orzeczenia

- Ponieważ cały czas obo-
wiązuje stan epidemii w 
pierwszej kolejności diagno-
zujemy gotowość szkolną. 
Badane są dzieci, które mają 
iść do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, a rodzice mają 
wątpliwości czy mogą już 
rozpocząć naukę. Diagnozu-
jemy też wszystkie dzieci, 
które podlegają kształceniu 
specjalnemu. Kończymy już 
badania, które rozpoczęły się 
przed ogłoszeniem stanu epi-
demii. Dwoje rodziców dzieci 
diagnozowanych pod kątem 
gotowości szkolnej i kształ-
cenia specjalnego poprosiło 
o przełożenie terminu na 
wrzesień - mówi Ewa Wojtaś-
Śmiejkowska.

Dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, 
podkreśla, że przyjmowanie 
rodziców i dzieci odbywa się 
z zachowaniem wszystkich 
procedur zapewniającym 
bezpieczeństwo dzieciom, 
rodzicom i pracownikom.

- Najpierw dzwonimy do 
rodzica i przedstawiamy pro-
cedury przyjmowania dziecka 
w poradni. Telefonicznie 
przeprowadzamy wywiad 
z rodzicem, który zawsze 
poprzedza badanie. Po wy-
wiadzie wyznaczamy termin. 
Mówimy rodzicom, aby nie 
przychodzili z dzieckiem za 
wcześnie, tylko o określonej 
godzinie. Nie chcemy, żeby 
dużo osób w tym samym 
czasie gromadziło się w po-
radni. Oczywiście wszyscy 
przychodzą w maseczkach i 
rękawiczkach. Jeżeli nie mają 
rękawic, to mamy punkt, 
w którym można zdezynfe-

kować ręce. Do rodziców i 
dziecka przychodzi pedagog, 
logopeda czy psycholog. Wy-
pełniane jest oświadczenie, 
w którym stwierdza się, że 
dziecko i rodzice nie są chorzy 
i że nie przebywali za granicą. 
Przed badaniem dziecko musi 
umyć ręce mydłem. Zgodnie z 
zaleceniem Sanepidu dzieci 
nie powinny stosować środ-
ków dezynfekujących, tylko 
mydło lub specjalny środek 
dezynfekujący dla dzieci. Ta-
kiego środka nie ma jednak 
w sprzedaży, dlatego Sanepid 
zalecił, aby dzieci po prostu 
porządnie myły ręce. Pra-
cownik merytoryczny zabiera 
następnie dziecko na badanie 
i informuje rodzica o której 
godzinie ma po nie przyjść. 

Jeżeli badanie skończy się 
wcześniej, to rodzic zostaje 
o tym poinformowany tele-
fonicznie. Jeżeli są to małe 
dzieci, które badane są pod 
kątem gotowości szkolnej 

- Poradnia przyjmuje klientów tylko wcześniej 
  umówionych telefonicznie.
- Do poradni przyjmowani będą w pierwszej kolejności 
  uczniowie na diagnozę w celu wydawania orzeczeń, 
  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 
  opinii o gotowości szkolnej dzieci, opinii wspierających
  dla uczniów chorych z  klas VIII, opinii dla uczniów 
  z klas VIII, którzy nie ukończyli 15 lat w celach 
  praktycznej nauki zawodu. 
- Wnioski o badanie/o wydanie orzeczenia/opinii można
    składać pocztą lub w siedzibie poradni.
- Uczniowie na terapię indywidualną przyjmowani
   będą do końca maja w trybie stacjonarnym i zdalnym
   - w zależności od możliwości rodziców (dotyczy to 
   możliwość dojazdu z terenu powiatu kwidzyńskiego, 
   wyrażenia zgody rodziców na terapię stacjonarną itp.).
- Konsultacje indywidualne będą odbywać się w trybie  
  stacjonarnym lub zdalnym (dostosowanie do potrzeb klientów).
- Wizyty w poradni odbywają się wg ustalonego 
  wcześniej harmonogramu, na które należy stawić 
  się dokładnie na ustaloną godziną. 
- Do poradni dziecko przychodzi z 1 rodzicem/
  opiekunem. Wynika to z ograniczonej liczby osób
  przebywających w poradni.
- Na badanie  dziecko wraz z rodzicem/opiekunem 
   przychodzą zdrowi. W przypadku wątpliwości 
   pracownik PPP jest zobowiązany zmierzyć temperaturę. 
   Osoby chore nie będą przyjmowane.
- W przypadku złego samopoczucia, temperatury, 
  przeziębienia lub innej infekcji rodzic/opiekun jest
  zobowiązany odwołać telefonicznie wizytę, przynajmniej 
  z jednodniowym wyprzedzeniem (o ile 
  to jest możliwe) i umówić się na inny termin spotkania.
- Wchodząc do budynku poradni rodzic/opiekun i dziecko
  muszą być wyposażeni w maskę ochronną oraz 
  jednorazowe rękawiczki z wyjątkiem: dzieci do lat 4, 
  osób, które mają problemy z oddychaniem, osób, które
 nie mogą założyć i zdjąć ochrony z twarzy z powodu
 stanu zdrowia (nie są wymagane zaświadczenia). 
- Środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) 
  klienci zapewniają sobie we własnym zakresie.
Po wejściu do poradni: 
- należy zdezynfekować ręce (również rękawiczki) 
  w wyznaczonym miejscu 
- rodzic/opiekun wypełnia Oświadczenie o braku 
  przeciwwskazań do przeprowadzenia diagnozy   
- pracownik poradni zaprasza  ucznia/dziecko na 
  spotkanie do gabinetu
- rodzic/opiekun opuszcza poradnię i przychodzi na umówioną
  godzinę, jednak  jest  osiągalny  pod numerem telefonu. 
  W uzasadnionych przypadkach  rodzic/opiekun  
  pozostaje na terenie poradni z  dzieckiem.
 - Osoby przebywające na terenie poradni  zachowują
  dystans pomiędzy sobą wynoszący 1-1,5 m. Należy 
  przestrzegać higieny kaszlu lub kichania-zasłonić usta
  i nos łokciem lub chusteczką.

Zalecenia dotyczące przebywania na terenie
Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej

Sekretariat w Kwidzynie czynny jest w godz. 7.30 - 15.30
Sekretariat Filii w Prabutach czynny jest w godz. 7.30 - 14.30 
Kontakt z sekretariatem jest możliwy w/w godzinach 
telefonicznie lub mailowo. 
Sekretariat PPP Kwidzyn - tel. 55 279 21 19, 
                  e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
Sekretariat Filia Prabuty - tel.55 278 21 16,
               e-mail: prabuty@pppkwidzyn.pl                                    
Dyrektor PPP - tel. 695 434 713
Kierownik Filii w Prabutach - tel. 781 116 737  
                      Poczta elektroniczna: 
                    E. Wojtaś - Śmiejkowska: 
                    dyrektor@pppkwidzyn.pl 
                     codziennie w godz. 8-15
             D.Teska - Kisieliczyn - kierownik filii 
                   kierownik@pppkwidzyn.pl 
                       codziennie w godz. 8-14

Godziny pracy poradni 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie na bieżąco diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej, a także te, które podlegają kształceniu specjalnemu.                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        Zdjęcia: archiwum

lub kształcenia specjalnego, 
to rodzice mogą zostać w po-
radni. Z uwagi na stan emo-
cjonalny dziecka, wskazane 
jest uczestnictwa rodzica. 
Są także dzieci, które chcą, 
aby rodzic został i wyrażamy 
na to zgodę - podkreśla Ewa 
Wojtaś-Śmiejkowska.

Pracownicy poradni dla 
bezpieczeństwa pracują na 
dwie zmiany.

- Chodzi o to, aby jak naj-
mniej osób się kontaktowało 
ze sobą. Jednocześnie na 
terenie poradni może prze-
bywać sześciu pracowników i 
sześcioro dzieci. Nawet jeżeli 
wszyscy rodzice chcieliby zo-

stać z dziećmi, to mamy dużo 
miejsca, aby rozstawić krzesła 
w taki sposób, aby zachowali 
odpowiedni dystans. Rodzice 
chętnie przychodzą z dziećmi. 
Terminy składania orzeczeń 

nie są przesunięte, dlatego 
rodzicom bardzo zależy aby 
otrzymać dokument i robimy 
wszystko, aby przeprowadzić 
badania w terminie - mówi 
Ewa Wojtaś-Śmiejkowska.

Dodaje, że poradnia dyspo-
nuje wszystkimi środkami, w  
tym do dezynfekcji, potrzeb-
nymi w związku z zagroże-
niem koronawirusem.

- Czujemy się bezpiecznie, 
bo w naszym powiecie nie ma 
obecnie chorych, ale musimy 
zachować wszystkie środki 
ostrożności i zalecenia San-
epidu - twierdzi Ewa Wojtaś-
Śmiejkowska.

                                    (jk)

Wchodząc do poradni należy mieć na twarzy maseczkę oraz rękawiczki na rękach.
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Złóż wniosek w domu

Skorzystaj z SOW
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych zachęca do składania drogą 
elektroniczną wniosków dotyczących dofi-
nansowania do różnych działań związanych 
z rehabilitacją społeczną i zawodową. Zapew-
nia to System Obsługi Wsparcia (SOW).

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 funkcjonowania Systemu Obsługi 
Wsparcia lub w innych sprawach mogą 
kontaktować się z PFRON za pomocą 
bezpłatnej infolinii: 800 889 777 (czynna 
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, jak 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).

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

Placówki dziennego pobytu wznawiają działalność

Sanitarne przygotowania 
O możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu poinformowa-

ło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To między innymi placówki 
wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy, środowi-
skowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wojewoda pomorski decyzję w sprawie otwarcia 
placówek pozostawił w rękach samorządów. 

- Otwarcie wymaga speł-
nienia wielu wymogów sa-
nitarnych. Placówki opra-
cowują procedury, które 
mają zminimalizować ryzy-
ko zagrożenia koronawiru-
sem. Kupowane są środki 
dezynfekcyjne, dozowniki 
czy maseczki - mówi Renata 
Majda, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 

Jak informuje Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, reko-
mendacje dla wszystkich 
placówek dziennego pobytu 
przygotowane zostały wraz 
z Głównym Inspektoratem 
Sanitarnym oraz Minister-
stwem Zdrowia.

Działalność wznowił mię-
dzy innymi Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie 
z siedzibą w Górkach, który 
opracował już procedury 
związane z przewozami 
uczestników oraz prowadze-
niem zajęć. Kupił też między 
innymi środki dezynfekcyj-
ne, dozowniki i przyłbice dla 

uczestników i pracowników. 
Pracownicy WTZ przygo-
towują obiekt na przyjęcie 

niepełnosprawnych uczest-
ników. Już od najbliższego 
czwartku, z zachowaniem 

wymogów sanitarnych, pro-
wadzone będą zajęcia. 

                                   (jk)

Po ponad dwóch miesiącach Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach wznawia działalność.  WTZ opracował już procedury związane z prze-
wozami uczestników oraz prowadzeniem zajęć.                                                                                                                                                     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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seniorzy.kwidzyn@gmail.com

MOPS w Kwidzynie informuje
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii drzwi wejścio-
we do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie są zamknięte do odwołania. Przyjmowa-
nie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym z pracownikiem 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).

           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 przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych 
PFRON prosi o korzystanie z drogi elektronicznej za pośred-
nictwem platform internetowych sow.pfron.org.pl oraz sod.
pfron.org.pl. Można też korzystać z infolinii PFRON do-
stępnej 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 została specjalna infolinia dla osób 
niepełnosprawnych, która dostępna jest pod numerem 
517 373 975. PFRON informuje też, że została uruchomio-
na specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w 
zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji 
wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa ca-
łodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 
800 190 590. Fundusz zachęca również do zapoznania się z 
informacjami zamieszczonymi w rządowym serwisie www.
gov.pl/koronawirus oraz na stronie Głównego Inspektora 
Sanitarnego www.gis.gov.pl.

PFRON - obsługa klientów


