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Do dzieci z rodzin zastępczych oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tra-
fiły komputery i sprzęt audiowizualny. Zakupy to wynik realizacji programu „Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Do rodzin zastępczych trafiły także środki 
ochrony osobistej, w związku z zagrożeniem koronawirusem.                                                                       str. II
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Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

Kupiono komputery i sprzęt audiowizualny
Do dzieci z rodzin zastępczych oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych trafiły komputery i sprzęt 

audiowizualny. Zakupy to wynik realizacji programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epide-
mii COVID-19”. Do rodzin zastępczych trafiły także środki ochrony osobistej, w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Osoby przebywające w kwarantannie mogą uzy-
skać pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie 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 
zapewnia także Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
Osoby potrzebujące takiej pomocy mogą dzwonić 
pod numer telefonu: 512 909 991.

Pomoc dla osób w kwarantannie

Program finansowany 
jest ze środków unijnych w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. W imieniu samo-
rządu powiatu program 
realizowało Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

- Zakończyliśmy już re-
alizację programu. Zakup 
wyposażenia pozwolił mię-
dzy innymi na realizowanie 
zdalnego nauczania. Dla 
dzieci z rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych z powiatu 
kwidzyńskiego kupiliśmy 
łącznie 231 szt. sprzętu 
komputerowego i 260 szt. 
sprzętu audiowizualnego 
oraz środki ochrony osobi-
stej. To 900 maseczek i 1700 
szt. rękawiczek, a także 450 
litrów płynów dezynfekcyj-
nych. Zakupione zostało 
też specjalistyczne opro-
gramowanie dla niepełno-
sprawnych dzieci. Poza tym 
wyposażyliśmy sześć miejsc 
kwarantanny w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 
- informuje Renata Majda, 

kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Na realizację programu 

samorząd powiatu pozyskał 
ponad 1,1 mln zł, w tym 
ponad 865 tys. zł to środki 
unijne. Ponad 161 tys. zł po-

chodziło z budżetu państwa. 
Obecnie w 142 rodzinach 
zastępczych w powiecie 
kwidzyńskim przebywa 254 

dzieci. Dzieci znajdują się 
także w dwóch placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 
w Kwidzynie oraz jednej 

w Ryjewie, prowadzonych 
przez Centrum Domów dla 
Dzieci w Kwidzynie. 

                                 (jk)

Specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej już dyżurują

Pomogą rodzinom w kryzysie
Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego, którzy zmagają się z różnymi prob-

lemami, w tym dotyczącymi uzależnienia czy przemocy mogą już korzystać 
z pomocy specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W tym roku OIK 
prowadzi Fundacja  „Żyć Zgodnie”, która została wybrana w wyniku kon-
kursu ogłoszonego przez samorząd powiatu kwidzyńskiego.

- Pomoc udzielana jest 
bezpłatnie. Specjaliści pra-
cujący w ośrodku już pełnią 
dyżury. To wykwalifikowana 
kadra, w tym pedagodzy, 
psycholodzy i psychoterape-
uci. Pomoc jest udzielana w 
budynku przy ul. Braterstwa 
Narodów 59 w Kwidzynie 
- informuje Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Ośrodek zapewnia profe-
sjonalną pomoc i wsparcie 
osobom znajdującym się w 
sytuacjach kryzysowych, a 
także  wszystkim doświad-
czającym trudności w peł-
nieniu swoich podstawowych 
funkcji, gdy dochodzi do 
zaburzenia ich równowagi i 
załamania jako konsekwen-

cji doświadczanych sytuacji 
kryzysowych. Specjalistycz-
na pomoc udzielana jest 
między innymi osobom zma-
gającym się z problemem 
przemocy w rodzinie czy 
uzależnieniem. Specjaliści 
ośrodka zapewnią nie tylko 
wsparcie poprzez wspólne 

rozpoznanie sytuacji, ale 
także wyznaczą drogę do 
wyjścia z trudnego momentu 
w życiu osób, które zgłoszą 
się do poradni. Siedziba 
Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej mieści się w bu-
dynku przy ul. Braterstwa 
Narodów 59 w Kwidzynie. 

Numer telefonu 730 884 
539  czynny jest w godzi-
nach dyżuru OIK, natomiast 
numer 55 629 18 18 czynny 
jest przez całą dobę. Można 
także skorzystać z poczty 
elektronicznej: fundacja@
zyc-zgodnie.pl.

                                   (jk)

  poniedziałek - piątek, w godz 9.00 - 15.00 i 17.00 - 19.00
                           sobota, w godz. 10.00 - 15.00
Konsultacje specjalistów (prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta):
       poniedziałek, środa - dyżur w godz. 17.00-20.00
       wtorek, czwartek, piątek - dyżur w godz. 17.00 - 19.00
(Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zyc-zgodnie.pl

Do dzieci z rodzin zastępczych oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych trafiły komputery i sprzęt audiowizualny. Zakupy to wynik realizacji programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zdjęcia:  PCPR w Kwidzynie

Dyżury w OIK (pierwszy kontakt):
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Dla poszkodowanych w wyniku pandemii

Dobiega końca przekazywanie pieniędzy osobom niepełnosprawnym w ramach 
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywio-
łu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ubiegłym 
roku, po wprowadzeniu obostrzeń związanych z drugą falą koronawirusa zarząd 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin 
składania przez osoby niepełnosprawne wniosków do 6 listopada 2020 roku.

Kończą przekazywać pieniądze
Bezpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie OVUM z Gdyni zajmuje się 
w tym roku świadczeniem bezpłatnej pomocy 
prawnej w powiecie kwidzyńskim. Konkurs 
w sprawie wyboru ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego  
poradnictwa obywatelskiego rozstrzygnięty 
został jeszcze w ubiegłym roku. Dotacja na pro-
wadzenie bezpłatnej pomocy prawną w powiecie 
kwidzyńskim to nieco ponad 126 tys. zł.

Wsparcie tylko zdalne

Wydłużony został również 
okres z 3 do 5 miesięcy na 

jaki może być przyznane 
świadczenie. 

- Pod koniec grudnia 
otrzymaliśmy już środki 
PFRON i dobiega końca 
ich przekazywanie wnio-
skodawcom. Wszystkie oso-
by, które złożyły wnioski 
i zostały one rozpatrzone 
pozytywnie, otrzymają pie-
niądze - twierdzi Renata 
Majda, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Wsparcie przysługuje 
między innymi uczestnikom 
warsztatów terapii zajęcio-
wej (z wyjątkiem uczest-
ników, którzy są miesz-
kańcami domów pomocy 
społecznej), uczestnikom 
środowiskowych domów 
samopomocy, podopiecznym 
dziennych domów pomocy 
społecznej oraz placówek 
rehabilitacyjnych, których 
działalność finansowana 
jest ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Realizatorem programu w 
powiecie jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie. Wysokość  
udzielnonej pomocy wynosi 
500 zł miesięcznie na jedną 
osobę niepełnosprawną, z 
tym że okres na jaki może 

zostać przyznane świadcze-
nie nie może być dłuższy 
niż 5 miesięcy. W każdym 
z miesięcy, wykazanych we 
wniosku o dofinansowanie, 
musi wystąpić brak możli-
wości korzystania z opieki 
w placówce rehabilitacyjnej 
przez okres co najmniej 5 
kolejnych następujących 
po sobie dni roboczych. 
Świadczenie nie przysłu-
guje za miesiąc, w którym 
nastąpiła wypłata dodatko-
wego zasiłku opiekuńczego, 
przyznanego w związku 
z ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzy-
sowych. W chwili ukazania 
się tego wydania wszystkie 
osoby, których wnioski zo-
stały rozpatrzone powinny 
otrzymać pieniądze. Dzia-
łalność placówek dziennego 
pobytu osób niepełnospraw-
nych, w tym warsztatów 
terapii zajęciowej nadal 
pozostaje zawieszona. Ter-
min wznowienia zajęć nie 
ejst znany.

                                   (jk)

Dobiega końca przekazywanie pieniędzy osobom niepełnosprawnym w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fot. archiwum

- Wybrane  w drodze kon-
kursu Stowarzyszenie OVUM 
z Gdyni będzie kolejny rok 
zajmowało się nieodpłatną 
pomocą prawną w naszym 
powiecie. Stowarzyszenie 
będzie realizowało dwa zada-
nia. Pierwsze to prowadzenie 
punktu przeznaczonego na 
świadczenie nieodpłatnego  
poradnictwa obywatelskie-
go ze specjalizacją dyżuru 
w zakresie mediacji oraz 
prowadzenie punktu prze-
znaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
- informuje Jerzy Godzik, 
starosta kwidzyński.

Z powodu pandemii, od 13 
marca ubiegłego roku, dzia-
łalność punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej i poradni-
ctwa obywatelskiego jest 
zawieszona. Porady świad-
czone są jedynie telefonicz-
nie. Z nieodpłatnej pomocy 
może skorzystać każda osoba, 
która złoży oświadczenie, 
że nie jest w stanie ponieść 
kosztów pomocy odpłatnej. 
Osoba taka do oświadczenia 
nie musi dołączać żadnych 
zaświadczeń urzędowych, 
ani innych dokumentów. 
Nieodpłatna pomoc prawna 
polega między innymi na 
poinformowaniu osoby fizycz-
nej o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługują-
cych jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obo-
wiązkach związanych np. z 
toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, admini-
stracyjnym, sądowym lub 
sądowo-administracyjnym. 
Pomoc może polegać między 
innymi na opracowanie planu 
wyjścia z zadłużenia kredyto-
wego. Mieszkaniec powiatu 
może liczyć na wskazanie 
sposobu rozwiązania powsta-
łego problemu prawnego lub 
na sporządzenie projektu 
pisma, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w 
toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym. 
W tego typu przypadkach 
prawnik udzielający nie-
odpłatnej pomocy prawnej 
może sporządzić projekt pis-
ma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, czy 
też radcy prawnego. W ra-
mach nieodpłatnej pomocy 
prawnej będzie można  uzy-
skać także wsparcie związane 
z rozpoczęciem prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

                                   (jk)

     Pomoc prawna tylko przez telefon 
Przed udzieleniem porady niezbędne jest wysłanie (na adres 

poczty elektronicznej: biuro@ovum.org.pl) wniosku o udzie-
lenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradni-
ctwa obywatelskiego. Wniosek dostępny jest na stronie: www.
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 w godz. 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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Turnusy rehabilitacyjne w systemie SOW

Złożysz wniosek w domu
Proces obsługi turnusów rehabilitacyjnych jest dostępny w systemie Ob-

sługi Wsparcia finansowanego (SOW).  Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych poszerzył w ten sposób możliwości związane ze 
zdalnym załatwianiem różnych spraw drogą elektroniczną.

- Wnioski dotyczące dofi-
nansowania uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyj-
nych można składać online 
pod adresem: sow.pfron.
org.pl. Cały proces będzie 
realizowany elektronicznie. 
Dzięki Systemowi SOW 
zabieganie o środki PFRON 
możliwe jest bez wychodze-
nia z domu i poza godzinami 
pracy urzędu. System działa 
24 godziny na dobę. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu nie 
trzeba osobiście dostarczyć 
wniosek. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać 
telefonicznie dzięki infolinii 
SOW pod bezpłatnym nu-
merem telefonu 800 889 777 
czynnym od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-17.00. 
Osoby niepełnosprawne, 
które nie posiadają podpisu 
elektronicznego lub profi-
lu zaufanego, nadal mają 
możliwość składania wnio-
sków w formie papierowej 
– informuje Renata Majda, 
kierownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Osoby, które z różnych 
powodów nie mogą skorzy-
stać z systemu SOW mogą 
nadal skorzystać z pomocy 
pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ul. Hallera 5 w Kwi-
dzynie. Druki wniosków są 
dostępne na stronie inter-
netowej PCPR (www.kwi-
dzyn.epcpr.pl). Z powodu 
pandemii w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
nadal obowiązują ograni-
czenia dotyczące obsługi 
mieszkańców. Wszystkie 
osoby są obsługiwane tylko 
w holu na parterze budyn-
ku. Na parterze znajduje 
się biurko z zamontowa-
nym dzwonkiem, za pomocą 
którego można przywołać 
pracownika. Przy wejściu 
do budynku jest zamonto-
wana skrzynka pocztowa, 
do której należy wrzucać 
korespondencję. 

                                 (jk)

Szczepienia dla osób niepełnosprawnych

Resort rozważa poszerzenie grup priorytetowych
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, resort zdrowia rozważa uwzględnie-

nie osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w priorytetowych grupach 
szczepień przeciw covid-19. Osoby niepełnosprawne – szczególnie te z obniżoną 
odpornością lub cierpiące na schorzenia układu krążeniowo-oddechowego – są 
bardziej narażone na zachorowanie i poważne skutki tej choroby.

Szczepienia dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych są 
równie ważne – jeśli opiekun 
zachoruje albo, co gorsza, 
umrze, jego podopieczny może 
pozostać bez żadnej opieki. Je-
śli nie zostanie podjęta decyzja 
o włączeniu osób niepełno-
sprawnych do priorytetowych 
grup szczepień, może upłynąć 
wiele miesięcy zanim osoby 
te zostaną zaszczepione, a to 

może oznaczać nawet pozba-
wienie do tego czasu dostępu 
do rehabilitacji. Fundacja 
im. Brata Alberta w Radwa-
nowicach, która opiekuje się 
osobami niepełnosprawnymi, z 
kolei złożyła internetową pety-
cję o uwzględnienie w grupach 
priorytetowych uczestników i 
pracowników warsztatów tera-
pii zajęciowej, środowiskowych 
domów samopomocy, świet-

lic terapeutycznych, dzien-
nych domów seniora, świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych 
i innych dziennych placówek 
dla osób niepełnosprawnych. 
Zamknięcie tych placówek z 
powodu pandemii dla wielu 
ich uczestników jest bardzo 
niekorzystne, a wcześniejsze 
szczepienie tych osób dałoby 
im szansę na szybsze konty-
nuowanie rehabilitacji. Petycja 
zebrała ponad 1900 podpisów. 
W Polsce pierwszą dawkę 
szczepionki przeciw COVID-
19 otrzymało już ponad 300 
tysięcy osób. Aktualnie trwają 
szczepienia tzw. „grupy 0”, 
czyli m.in. pracowników służby 
zdrowia, domów pomocy spo-
łecznej i miejskich ośrodków 
pomocy społecznej. 25 stycznia 
zaś rozpoczną się szczepienia 
kolejnej grupy, czyli m.in. osób 
powyżej 60. roku życia począw-

szy od najstarszych, służb 
mundurowych i nauczycieli.

Przemysław Rutkowski

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
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Sześć popularnych mitów na temat szczepionek przeciw covid-19

Nie bójmy się szczepień
Na powstanie szczepionek przeciw COVID-19 czekaliśmy od 

początku pandemii. Dzięki nim mamy szansę na powstrzyma-
nie pandemii i powrót do normalnego życia. W Polsce pierwsze 
szczepionki przeciw COVID-19 podano 27 grudnia ubiegłego 
roku. Szczepienia są źródłem wielu mitów, a szczepionki prze-
ciw COVID-19 nie są wyjątkiem – tym bardziej, że część z nich to 
szczepionki mRNA, które po raz pierwszy zostały dopuszczone 
do stosowania u ludzi. Spróbujemy więc obalić kilka popular-
nych mitów na temat szczepionek przeciw COVID-19.

Mit - szczepionki przeciw 
COVID-19 powstały zbyt 
szybko, żeby można było 
zagwarantować ich bezpie-
czeństwo i skuteczność.

Tak szybkie powstanie szcze-
pionek przeciw COVID-19 było 
możliwe m.in. dzięki przezna-
czeniu bardzo dużych funduszy 
na prace nad nimi, skróconym 
procedurom i poprzednim bada-
niom nad szczepionkami przeciw 
koronawirusom. Nie oznacza to 
jednak, że szczepionki zostały 
dopuszczone do użytku w pośpie-
chu – podlegają one najwyższym 
standardom bezpieczeństwa 
tak jak każda inna szczepionka 
i przeszły niezbędne badania 
pod względem bezpieczeństwa 
i skuteczności. W badaniach 
uczestniczyły dziesiątki tysięcy 
ochotników. Według danych z 
13 stycznia 2021 r. na całym 
świecie wykonano już prawie 
30 milionów szczepień. Tego 
samego dnia w Polsce łączna 
liczba wykonanych szczepień 
wynosiła powyżej 300 tysięcy, 
przy czym zaobserwowano jedy-
nie 50 niepożądanych odczynów 
poszczepiennych, a zdecydowa-
na większość z nich miała postać 
zaczerwienienia i krótkotrwałej 
bolesności w miejscu wkłucia. 
Ponadto bezpieczeństwo i sku-
teczność szczepionek przeciw 
COVID-19 będzie przez cały czas 
monitorowane.

Mit - szczepionki mRNA 
mogą modyfikować ludzkie 
DNA

RNA w szczepionce przeciw 
COVID-19 zawiera informację o 
syntezie białka S (kolca) SARS-
CoV-2. Zaszczepione komórki 
zaczynają produkować to biał-
ko, które następnie wywołuje 
odpowiedź immunologiczną 
organizmu, przez co dochodzi 
do powstania odporności. Szcze-
pionki nie ingerują jednak w 
jądro komórkowe, które zawiera 
DNA, więc nie są w stanie go 
zmienić. Ponadto RNA nie jest 
w stanie ingerować w DNA ze 
względu na różnice chemiczne 
między tymi dwoma kwasami. 
Krótko mówiąc, modyfikowanie 
ludzkiego DNA przez szcze-
pionki mRNA jest biologicznie 
niemożliwe.

Mit - szczepionki przeciw 
COVID-19 mogą doprowa-
dzić do zachorowania na 
COVID-19

Szczepionki przeciw COVID-
19 nie zawierają żywego wirusa 
SARS-CoV-2. Zachorowanie 
na COVID-19 przez przyjęcie 
szczepionki jest więc niemoż-
liwe. Po szczepieniu możemy 
jednak odczuwać dolegliwości 
takie jak gorączka, ból głowy 
lub zmęczenie – to znak, że nasz 
układ odpornościowy odpowiada 
na szczepienie.

Mit - COVID-19 ma niską 
śmiertelność, więc równie 
dobrze można po prostu 
przechorować tę chorobę 
zamiast się zaszczepić

Choć śmiertelność COVID-19 
faktycznie jest niska, choroba 
ta może prowadzić do powikłań 
takich jak przewlekłe zmęczenie, 
zakrzepy i uszkodzenie serca, 
płuc lub mózgu. Szczepionki 
przeciw COVID-19 mają bardzo 
wysoką skuteczność, a w przy-
padku zachorowania sprawiają, 
że choroba przebiega łagodniej 
i dochodzi do mniejszej liczby 
powikłań.

Mit - szczepionki przeciw 
COVID-19 powodują bez-
płodność

Mit ten zapoczątkowali dwaj 
mężczyźni, z których jeden jest 
byłym pracownikiem firmy 
Pfizer. Według nich szczepionki 
mRNA zawierają syncytynę-1 
– białko, które pełni ważną 
funkcję podczas formowania 
łożyska u kobiet. Inna wersja 
tego mitu mówi, że białko kolca 
SARS-CoV-2 jest podobne do 
syncytyny-1. Obie wersje mitu 
zakładają, że po szczepieniu 
układ odpornościowy zacząłby 
atakować syncytynę-1 myląc ją z 
białkiem kolca SARS-CoV-2. Oba 
te białka jednak praktycznie w 
ogóle nie są do siebie podobne 
– mają jedynie bardzo małe 
podobieństwo w strukturze ami-
nokwasów. Choć w badaniach 
nad szczepionkami przeciw 
COVID-19 nie brały kobiety w 
ciąży, wiele z nich chorowało na 
COVID-19. Gdyby dochodziło u  
kobiet do niepożądanych reakcji 
układu odpornościowego związa-
nych z syncytyną-1, objawiało by 

się to powikłaniami ciążowymi 
i poronieniami. Nic takiego jed-
nak nie zaobserwowano.

Mit - Zaszczepienie się 
przeciw COVID-19 zwal-
nia z obowiązku noszenia 
maseczek i zachowywania 
dystansu społecznego

Osoby, które zostały zaszcze-
pione przeciw COVID-19 wciąż 
powinny przestrzegać zaleceń 
mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa 
z kilku powodów. Po pierwsze, 
szczepionka daje pełną odpor-
ność dopiero po pewnym czasie 
od otrzymania drugiej dawki. Po 
drugie, choć szczepionki przeciw 
COVID-19 mają bardzo wysoką 
skuteczność, wciąż istnieje nie-
wielkie prawdopodobieństwo, 
że dojdzie do zachorowania 
na COVID-19. Po trzecie, nie 
zbadano jeszcze czy szczepionki 
w przypadku zachorowania 
uniemożliwiają zarażenie in-
nych osób.

Przemysław Rutkowski



                            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 kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie gwarantują fachową opiekę 
pielęgniarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Posiada 
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 do-
raźnej 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 miesz-
kańcom 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 organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej 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 Doświad-
czania 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 Społecznej 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 udzielają pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Iwona Schultz, Krzysztof Wiottstock i 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 (pierwszy kontakt) : poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-15.00 oraz 17.00-19.00 
                                                  sobota 10.00 – 15.00
Konsultacje specjalistów: (prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta) - poniedziałek                                                                                        

                                                      i środa – dyżur w godz. 17.00 – 20.00
                                                  wtorek, czwartek, piątek – dyżur w godz. 17.00 – 19.00
                        (Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)
Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych a także  wszystkim doświadczającym trudności w pełnieniu swoich 
podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania 
jako konsekwencji doświadczanych sytuacji kryzysowych. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej jest prowadzony (od 1 stycznia 2021 roku ) na zlecenie powiatu kwidzyńskiego
przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                                ul. Braterstwa Narodów 59
                                                      82-500 Kwidzyn
                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                         e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
                                                     www.zyc-zgodnie.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ramach 
programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i 
rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą zgła-
szać 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

www.fundacjamisericordia.pl 20.01.21 VI

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 Seniorzy 50+ w Kwidzynie
Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdro-

wotnej, 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 niepełnosprawnych. Angażuje też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywno-
ści fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

    Stowarzyszenie Seniorzy 50+, plac Plebiscytowy 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie piętro) 
                     Biuro czynne we wtorki i piątki, w godz. 10.00 - 12.00. 
                                      Tel. 793 625 889 oraz 793 005 572. 
                                 E-mail: seniorzy.kwidzyn@gmail.com



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 występu-
jącym 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 inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, 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 psycholo-
giczno-pedagogiczną. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy 30 nauczycieli w tym pedagog, psycholog, logopeda i 
rehabilitant oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Cała kadra pedagogiczna szkoły posiada pełne kwalifi-
kacje zawodowe oraz przygotowanie specjalistyczne do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oferta edukacyjna Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w roku szkolnym 2020/ 2021 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia obejmuje kierunki kształcenia z zajęciami 
praktycznymi u lokalnych przedsiębiorców: pomocnik ogrodnika i sadownika, pomocnik kucharza, pomocnik 
pracownika gospodarczego, pracownia życia codziennego oraz Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia. 

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem 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: sekretariat@spdpkwidzyn.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wycho-
wanie 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 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 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 intelektu-
alnie. 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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Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zmianie formy obsługi klientów. Z uwagi 
na bezpieczeństwo zdrowotne i wejście w życie nowych obostrzeń Kontakt z Biurem i Oddziałami PFRON możliwy jest 
wyłącznie telefonicznie lub mailowo. PFRON przypomina o możliwości składania wniosków, sprawozdań a także deklaracji oraz 
informacji za pośrednictwem platform internetowych sow.pfron.org.pl, sod.pfron.org.pl oraz pracodawca.e-pfron.pl. Korzystanie z sy-
stemów możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można także korzystać z infolinii 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 została 
dodatkowa infolinia dla osób niepełnosprawnych, która dostępna jest pod numerem 517 373 975. Konsultanci PFRON odpowiadają na 
pytania związane z wpłatami obowiązkowymi, dofinansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wsparciem dla 
osób indywidualnych. Jak informuje PFRON pod numerem telefonu 800 889 777 można uzyskać informację o wnioskach składanych 
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Uruchomiona została też specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w 
zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem 
dni w tygodniu, pod numerem telefonu 800 190 590. PFRON 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 w trybie online

W związku z zagrożeniem koronawirusem działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej jest zawieszona do odwołania.

Pomoc dla imigrantów

PCPR podczas pandemii

Wprowadzone zostały ograniczenia dotyczą-
ce funkcjonowania Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. W związku 
z obostrzeniami dotyczącymi zagrożenia 
koronawirusem osoby udające się do PCPR 
będą obsługiwane tylko w holu na parterze 
budynku. Na parterze znajduje się biurko 
z zamontowanym dzwonkiem , za pomo-
cą którego można przywołać pracownika. 
Przy wejściu do budynku jest zamontowana 
skrzynka pocztowa, do której należy wrzucać 
korespondencję. Pracownicy będą wykony-
wać swoje obowiązki w formie rotacyjnej, 
pozostając w kontakcie z klientami w formie 
telefonicznej oraz mailowej oraz przez plat-
formę ePUAP. Poza tym Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umoż-
liwia składanie wniosków drogą elektronicz-
ną poprzez  System Obsługi Wsparcia (SOW), 
który działa od początku bieżącego roku. Ko-
rzystanie z systemu jest nieodpłatne. Elektro-
niczny wniosek np. dotyczący dofinansowa-
nia do zakupu przedmiotów ortopedycznych 
można złożyć w każdym dniu. System działa 
24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Potrzeb-
ny jest jedynie dostęp do internetu. System 
działa pod adresem: ww.sow.pfron.org.pl


