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Strugarko-grubościówka czyli wielofunkcyjna obrabiarka do drewna, urządzenie do wiercenia i frezowania 
oraz wykaszarka spalinowa to urządzenia, które wzbogacą rehabilitację zawodową niepełnosprawnych miesz-
kańców powiatu kwidzyńskiego uczestniczących w zajęciach w kwidzyńskim Warsztacie Terapii Zajęciowej. 
Urządzenia zostały już zainstalowane i czekają na uczestników, którzy oczekują wznowienia zajęć, zawieszo-
nych w listopadzie ubiegłego roku z powodu pandemii.                                                                                          str. II

                         Fot. JK
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Program wyrównywania różnic między regionami III

Kupiono wyposażenie dla pracowni WTZ
Strugarko-grubościówka czyli wielofunkcyjna obrabiarka do drewna, urządzenie do wiercenia i frezowania oraz wykaszarka 

spalinowa to urządzenia, które wzbogacą rehabilitację zawodową niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 
uczestniczących w zajęciach w kwidzyńskim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Warsztat prowadzony jest przez Fundację „Mise-
ricordia” w zabytkowym dworku w Górkach. Urządzenia zostały już zainstalowane. Uczestnicy muszą czekać na wznowienie 
zajęć, zawieszonych w listopadzie ubiegłego roku przez wojewodę pomorskiego z powodu pandemii. Pieniądze na wyposaże-
nie pracowni przyznano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. Program funkcjonuje od 2003 roku.

- Kupiliśmy sprzęt za kwo-
tę ok.19,5 tys. zł, w tym po-
nad 15,6 tys. zł to pieniądze 
z PFRON. Pozostała kwota to 
środki własne, które musieliśmy 
zapewnić zabiegając o dofinan-
sowanie w ramach  „Programu 
wyrównywania różnic między 
regionami III”. Oprócz urządzeń 
kupiliśmy także do pracowni 
edukacyjno-stolarskiej także 
odpowiednie zestawy narzędzi, 
w tym zestawy frezów. Zakup 
pozwoli zwiększyć edukacyjne 
możliwości pracowni, w której 
osoby niepełnosprawne poznają 
rożne techniki stolarskie. Na-
byte w pracowni umiejętności 
mogą być wykorzystywane w 
ubieganiu się o zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy. 
Kupiliśmy także wykaszarkę 
spalinową do pracowni ogrodni-
czo-gospodarczej, która uzupeł-
ni jej wyposażenie. Pracownia 
oprócz utrzymania parku przy 
dworku, świadczy także usługi 
dla innych podmiotów, pozy-
skując w ten sposób dodatko-
we środki na funkcjonowanie 
naszego warsztatu - twierdzi 
Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie. 

Pieniądze na zakup wypo-
sażenia dla poszczególnych 

pracowni uzyskał także War-
sztat Terapii Zajęciowej w 
Ryjewie prowadzony przez 
Stowarzyszenie Pomocy Spo-
łecznej „Słoneczne Wzgórze”. Do 
ryjewskiego WTZ trafiło  40 tys. 
zł. Pieniądze zostały przyznane 
jeszcze w ubiegłym roku. Dofi-
nansowanie, w kwocie 60 tys. zł 
uzyskał także Powiatowy Urząd 
Pracy w Kwidzynie. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na re-
fundację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepeł-
nosprawnej. Pozytywnie został 
rozpatrzony także wniosek 
miasta Kwidzyna o dofinanso-
wanie zakupu samochodu do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
uzyskało natomiast 137 tys. zł 
na budowę windy oraz dostoso-
wanie łazienek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w swojej 
siedzibie przy ul. Hallera w 
Kwidzynie. Inwestycja została 
zakończona w grudniu ubiegłe-
go roku. Winda pozwala osobom 
niepełnosprawnym, w tym 
również osobom niewidzącym i 
niesłyszącym, na samodzielne 
dotarcie na wyższe kondygnacje 
budynku.

                                       (jk)Strugarko-grubościówka czyli wielofunkcyjna obrabiarka do drewna to jedno z urządzeń, które wzbogaci rehabilitację zawodową niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, uczestniczących w zajęciach 
w kwidzyńskim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Warsztat prowadzony jest przez Fundację „Misericordia” w zabytkowym dworku w Górkach. 

Na zdjęciu po lewej ławeczka wykonana w pracowni edukacyjno-stolarskiej. Takie możliwości dają 
nowe urządzenia kupione dla tej pracowni. Kupiono także wykaszarkę spalinową do pracowni ogrod-
niczo-gospodarczej, która oprócz utrzymania parku przy dworku, świadczy także usługi dla innych 
podmiotów, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na funkcjonowanie kwidzyńskiego WTZ z 
siedzibą w Górkach.                                                                                                              Zdjęcia: JK
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Nie mogli zbierać osobiście, przekazali przelewem

Członkowie Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie zagrali razem z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Z powodu zagrożenia koronawirusem nie mogli jed-
nak uczestniczyć aktywnie w zbiórce pieniędzy. Postanowili jednak dołożyć swoją 
cegiełkę do zbiórki prowadzonej przez WOŚP. W tym roku pieniądze zbierane są na 
zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy dzieci.

Seniorzy zagrali z WOŚP

     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

- Nie mogliśmy w tym 
roku uczestniczyć jako wo-
lontariusze w aktywnym 
zbieraniu pieniędzy na ten 
piękny i szlachetny cel. Po-
stanowiliśmy jednak, że 
przekażemy z naszego konta 
500 zł. Dokonaliśmy wpłaty 
przelewem na konto WOŚP. 
Każdy gest jest ważny i war-
tościowy. Wspieramy WOŚP 
już 8 lat i mamy nadzieję, że 
będziemy wspólnie grać do 
końca świata i jeden dzień 
dłużej.

Dziękujemy Jurkowi Ow-
siakowi i wszystkim osobom 
związanym z WOŚP za to, 
że jesteście i że realizujecie 
tak wartościową dla nas 
wszystkich inicjatywę. W 
imieniu wszystkich członków 
życzymy Wam siły w walce o 
dobro – napisał Zarząd Sto-
warzyszenia Seniorzy 50+ w 
Kwidzynie.

Organizacja działa od 16 
października 2012 roku. Na 
jej czele stoi Ewa Stec. Senio-
rzy bardzo aktywnie działają 
na rzecz innych mieszkań-
ców miasta i powiatu kwi-
dzyńskiego. Każdego roku 
organizując wiele różnych 
spotkań, zajęć rekreacyjnych 
oraz imprez. Członkowie 
stowarzyszenia czynnie an-
gażują się między innymi w 
działania Kwidzyńskiej Rady 
Seniorów i Powiślańskiej Lo-
kalnej Grupy Działania. 

Stowarzyszenie Seniorzy 
50+ w Kwidzynie zrzesza 
ponad 200 osób. Ubiegły rok 
z powodu pandemii nie był 

dla seniorów łatwy. Mimo 
tego starali się organizować 
różne imprezy w reżimie 
sanitarnym. W tym roku 

Stowarzyszenie Seniorzy 
50+ planuje między innymi 
zorganizować projekty: „Przy 
ognisku o powiecie kwidzyń-

skim  - spotkania międzypo-
koleniowe” i „Roztańczony 
senior”.

                                   (jk)

PCPR podczas pandemii
Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące 
funkcjonowania Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. W związku z 

obostrzeniami 
dotyczącymi 
zagrożenia 
koronawiru-
sem osoby 
udające się 
do PCPR będą 
obsługiwane 
tylko w holu 

na parterze budynku. Na parterze znajduje się 
biurko z zamontowanym dzwonkiem , za po-
mocą 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 elektroniczną 
poprzez  System Obsługi Wsparcia (SOW), 
który działa od początku bieżącego roku. Ko-
rzystanie z systemu jest nieodpłatne. Elektro-
niczny wniosek np. dotyczący dofinansowania 
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
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Dzień Lizaka, Dzień Babci i Dziadka oraz 85. urodziny

Niespodzianki dla mieszkańców DPS w Kwidzynie
Zakład Karny podarował mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie książki o różnej tematyce. Karolina 

Dunaj, terapeuta zajęciowy w DPS, podkreśla, że księgozbiór jest bardzo duży i każdy mieszkaniec powinien znaleźć 
w nim coś dla siebie. To nie jedyna niespodzianka jaka spotkała mieszkańców domu.

- W styczniu nasi mieszkań-
cy otrzymali niespodziewany 
prezent z Zakładu Karnego. 
Były to niesamowite ilości 
książek, które na pewno umilą 
wolny czas naszym mieszkań-
com. A każdy mieszkaniec na 
pewno znajdzie dla siebie coś 
ciekawego, ponieważ w poda-
rowanym nam księgozbiorze 
znajdziemy romanse, kry-
minały, książki obyczajowe 
i historyczne. Korzystając z 
okazji składamy serdeczne po-
dziękowania za ten cudowny 
prezent - informuje Karolina 
Dunaj.

To nie jedyna niespodzian-
ka, która spotkała mieszkań-
ców domu, a przygotowało ją 
Rodzinne Centrum Razem 
Fundacji Rozwoju i Edukacji 
FLOW . 

- Każdy z naszych miesz-
kańców otrzymał pięknie, 
ręcznie robione upominki. 
Były to piękne anioły, wazoni-
ki z kwiatkami, obrazy, kartki 
z życzeniami, gazetki oraz 
filmik z życzeniami dla na-
szych mieszkańców nagrany 
przez podopiecznych Rodzin-
nego Centrum Razem. Były 
też przepyszne lukrowane 
ciasteczka dla naszych miesz-
kańców i pracowników. Za 
pamięć o naszych mieszkań-
cach, mnóstwo pracy włożonej 
w własnoręcznie wykonanie 
mniejszych i większych arcy-

dzieł, wszystkim podopiecz-
nym i opiekunom składamy 
ogromne podziękowania - 
mówi Karolina Dunaj. 

Mieszkańcy domu już kolej-
ny miesiąc muszą zmagać się 
z ograniczeniami spowodowa-
nymi pandemią, ale mimo tego 
uczestniczą w wielu różnych 
imprezach organizowanych 
w placówce. Jedną z takich 
imprez zorganizowanych w 
styczniu był Dzień Lizaka.

- Dzień Lizaka obchodzili-
śmy 11 stycznia. W ramach 
zajęć terapii zajęciowej miesz-
kańcy rozsmakowywali się 
w słodkim poczęstunku. Był 
to bardzo wesoły dzień, w 
którym mieszkańcy żarto-
wali, że wracają do czasów 
dzieciństwa. Najważniejsze, 
że wszystkim sprawiło to 

wiele radości. 
Nasi miesz-
kańcy są bar-
dzo otwarci 
na nowe do-
świadczenia, 
dlatego dwa 
dni później 
smakowali-
śmy, niezna-
nej im wcześ-
niej, zielonej 
kawy. Chęt-
nie i odważ-
nie spróbo-
wali  nowe -
go rodzaju 
kawy, jednak 
zgodn i e ,  z 
uśmiechem na twarzy, stwier-
dzili, że to pierwsza i ostatnia 
filiżanka zielonej kawy i zde-
cydowali, że zostają wierni 

tradycyjnie palonej, czarnej 
kawie - twierdzi Karolina 
Dunaj.

18 stycznia obchodzono 85 
urodziny jednego z mieszkań-
ców kwidzyńskiego DPS.

Urodziny obchodził pan Eu-
geniusz. Ze względów bezpie-
czeństwa było to kameralne 
spotkanie, podczas którego 
pan Eugeniusz nie zdołał 
ukryć wzruszenia. Szczególną 
radość sprawiła mu najnowsza 
książka Krzysztofa Bochusa. 
To jeden z ulubionych autorów 
pana Eugeniusza. Styczeń 
to bardzo ważny miesiąc dla 
mieszkańców naszego domu 
ze względu na  Dzień Babci i 
Dziadka. Każdy mieszkaniec 
otrzymał z tej okazji słodką 

babeczkę i najserdeczniejsze 
życzenia z okazji ich święta 
- informuje Karolina Dunaj. 

                                    (op)85. urodziny obchodził pan Eugeniusz. Ze względów bezpieczeństwa spotkanie miało kameralny charakter.

Zakład Karny podarował mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie książki o różnej tematyce. 
                                                                                                                                                                    Zdjęcia: Karolina Dunaj
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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

Technologia dla osób niepełnosprawnych

Nowe propozycje podczas tegorocznych targów CES
Targi CES (Consumer Electronics Show) to jedne z największych na świecie targów elektroniki użytkowej i no-

wych technologii. Odbywają się co rok w Las Vegas. Tegoroczna impreza odbyła się w dniach 11-14 stycznia. Z 
uwagi na trwającą pandemię COVID-19 targi odbyły się w formie online. Wśród technologii prezentowanych na 
targach można znaleźć również technologie ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Tegoroczne 
targi CES nie były wyjątkiem. Oto niektóre z urządzeń, które zaprezentowano w tym roku.

               Buddy
Opracowany przez firmę 

Blue Frog Robotics robot Bud-
dy jest towarzyszem dla całej 

rodziny. Jest przyjacielem, 
który potrafi wyrażać emocje, 
ale ma też wiele innych przy-
datnych funkcji. Buddy steruje 
inteligentnymi urządzeniami w 
domu, monitoruje dom, ostrzega 
w przypadku włamania lub po-
żaru, umożliwia wideorozmowy, 
przypomina o wydarzeniach, 
informuje o pogodzie i nie tylko. 
Towarzysząc osobom starszym 
może m.in. przypominać im o 
zażyciu leków. Jest też dobrym 
towarzyszem dla niepełno-
sprawnych dzieci – nawiązuje z 
nimi więź i uczy je przez zabawę 
przy pomocy interaktywnych 
gier. Funkcjonalność Buddy’ego 
można poszerzać aplikacjami i 
akcesoriami.

     GoodMaps Explore
Firma GoodMaps wyszła 

naprzeciw osobom niepełno-
sprawnym tworząc aplikację 
GoodMaps Explore. Jest to 
aplikacja dająca dostęp do 

Fot. www.commons.wikimedia.org

Fot. www.goodmaps.com

map wnętrz budynków. Może 
ułatwić poruszanie się osobom 
z zaburzeniami widzenia lub 
pamięci, ale przyda się też służ-

bom ratowniczym aby ułatwić 
dotarcie im na miejsce w razie 
zagrożenia. Aplikacja jest przy-

datna także dla osób sprawnych 
- ułatwi im dotarcie do wybra-
nych miejsc w dużych obiektach 

Fot. www.hearingreview.com
takich jak lotniska i centra 
handlowe. GoodMaps Explore 
nie wymaga skomplikowanej 
infrastruktury technologicznej 
- wystarczy jeden nadajnik przy 
każdym wejściu do budynku. 
Aplikacja do ustalania lokaliza-
cji użytkownika wykorzystuje 
również rozpoznawanie obrazu. 
Lokalizacja jest ustalana z do-
kładnością od 5 centymetrów 
do jednego metra. Do tworzenia 
map budynków służy osobna 
aplikacja GoodMaps Studio. 
GoodMaps Explore można po-
brać za darmo w sklepach App 
Store i Google Play.

        OrCam Read
Dla osób z zaburzeniami 

widzenia i trudnościami w 
czytaniu, takimi jak dysleksja, 
powstało urządzenie o nazwie 
OrCam Read. Jest to urzą-
dzenie, które głosowo odczy-
tuje dowolny tekst drukowany 
lub wyświetlony na ekranie. 
Urządzenie rozpoznaje cały 
widoczny tekst naraz i 
nie wymaga ręczne-
go skanowania 
poszcze-

g ó l -
nych frag- m e n -
tów. OrCam Read rozpoznaje 
polecenia głosowe i może odczy-

tywać cały tekst lub tylko okre-
ślone elementy, takie jak daty, 
nagłówki i numery telefonów. 

Obsługuje też polecenia głoso-
we umożliwiające powtórzenie 
zdania, przeczytanie poprzed-
niego lub przeskoczenia do 
następnego zdania oraz zmianę 
głośności i szybkości czytania. 
OrCam Read do odtwarzania 
dźwięku może wykorzystywać 
własny głośnik lub urządzenia 
Bluetooth takie jak słuchawki. 
Do działania nie potrzebuje 
połączenia z internetem, dzięki 
czemu użytkownik nie musi 
martwić się o koszty transmisji 
danych ani o prywatność. (Fot. 
www.amazon.com)

        Livio Edge AI
Stworzony przez firmę Star-

key Livio Edge AI jest inteli-
gentnym aparatem słuchowym. 
Potrafi odfiltrowywać dźwięki 
otoczenia, aby można było 
łatwiej usłyszeć r o z -
mówcę. Two-
rząc to 

u r z ą -
d z e n i e 

pomyślano o 
pandemii CO-

VID-19 – Livio 
Edge AI wzmacnia 

głos osób noszących 
maseczki, biorąc przy tym 

pod uwagę dystans społecz-
ny i został zaprojektowany, 
tak aby trzymał się w uchu 
podczas noszenia i zdejmowa-
nia maseczki. Na tym jednak 
funkcje Livio Edge AI się nie 
kończą. Urządzenie dodatkowo 

śledzi aktywność fizyczną, dba 
o zdrowie psychiczne śledząc 
interakcje społeczne, umożliwia 
tworzenie przypomnień, pełni 
funkcję tłumacza podczas roz-
mów w języku obcym, zapisuje 
rozmowy użytkownika w posta-
ci tekstu, ma funkcję asystenta, 
który odpowiada na różne 
pytania (na przykład o pogodę) 
i alarmuje wybrane kontakty, 
jeśli użytkownik się przewróci. 
Do obsługi dodatkowych funkcji 
urządzenie wykorzystuje apli-
kację na smartfony.

               Archelis
Stworzony w Japonii eg-

Fot. www.youtube.com

zoszkielet Archelis eliminuje 
obciążenie nóg i dolnej części 
pleców podczas prac wymaga-
jących długotrwałego stania 
przez odpowiednie rozkładanie 
wagi użytkownika. Archelis 
nie wykorzystuje przy tym 
żadnych silników i nie wymaga 
zasilania. Egzoszkielet został 
stworzony głównie z myślą 
o chirurgach i pracownikach 
fabryk, ale prawdopodobnie 
mógłby zostać wykorzystany 
na przykład, aby wspomagać 
osoby cierpiące na dolegliwości 
nóg i pleców.

   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, Sylwia Szefer, 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 10.02.21 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 systemów 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.

Jak zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19?

Zadzwoń lub wyślij sms
25 stycznia w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 dla 

wszystkich chętnych powyżej 70. roku życia. Osoby te mogą zarejestrować 
się na konkretny termin od 22 stycznia, zaś osoby, które mają co najmniej 
80 lat, uzyskały taką możliwość już tydzień wcześniej - 15 stycznia.

Rejestracji na szczepienie 
przeciw COVID-19 moż-
na dokonać na następujące 
sposoby:

- poprzez stronę interne-
tową pacjent.erejestracja.
ezdrowie.gov.pl (wymagany 
jest Profil Zaufany, który 
można bezpłatnie utworzyć 
m.in. potwierdzając swoją 
tożsamość za pośrednictwem 
internetowego konta w ban-
ku lub przeprowadzając wi-
deorozmowę z urzędnikiem; 
osoby powyżej 70. roku życia 
mogą skorzystać z uproszczo-
nej procedury aby uzyskać 
tymczasowy Profil Zaufany 
ważny przez 3 miesiące,

- dzwoniąc na bezpłat-
ną infolinię Narodowego 
Programu Szczepień pod 
numerem 989 (u niektórych 
operatorów numer ten może 
nie działać - wówczas należy 
wybrać pełny numer: 22 62 
62 989),

- wysyłając SMS o treści 
„SzczepimySie” na numer 
664 908 556, a następnie 
wykonując instrukcje otrzy-
mane w SMS-ach zwrotnych 
(w przypadku braku wolnych 
terminów infolinia oddzwoni 
do wszystkich osób, które 
wysłały SMS, gdy tylko będą 
dostępne nowe terminy),

- kontaktując się bezpo-
średnio z wybranym punk-
tem szczepień (mapa punk-
tów szczepień wraz z ich 
danymi kontaktowymi jest 
dostępna na stronie: gov.
pl/szczepimysie/mapa-punk-
tow-szczepien).

Podczas rejestracji na 
szczepienie będzie potrzeb-
ny przede wszystkim nasz 
numer PESEL. Warto więc 

PFRON w trybie online

Osoby przebywające w kwarantannie 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 wiado-
mość pocztą elektroniczną na adres psycholog@pcprkwidzyn.
pl, podając swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu. W tytule 
wiadomości należy wpisać: „pomoc psychologiczna”. Psycho-
log skontaktuje się najszybciej jak to będzie możliwe. 

Pomoc dla osób w kwarantannie

mieć przy sobie dowód oso-
bisty. Osoby w wieku po-
niżej 70 lat mogą wypełnić 
formularz zgłoszenia chęci 
szczepienia przeciw COVID-
19, który jest dostępny na 
stronie www.szczepimysie.
pacjent.gov.pl. Zostaną po-
wiadomione, gdy rozpoczną 
się szczepienia dla ich grupy 
wiekowej. Wypełnienie tego 
formularza nie jest jednak 
obowiązkowe, ponieważ każ-
dej osobie z numerem PE-
SEL automatycznie zostanie 
wystawione e-skierowanie 
w momencie rozpoczęcia 
szczepień jej grupy wieko-

wej - wówczas osoby te będą 
mogły zarejestrować się na 
szczepienie w wybranym 
przez siebie terminie.

Rejestrując się na szcze-
pienie przez Internet lub 
SMS albo zgłaszając chęć 
zaszczepienia się, uważajmy 
na próby wyłudzenia da-
nych lub pieniędzy. W razie 
wątpliwości poprawność 
adresów internetowych i 
numerów telefonów moż-
na sprawdzić na stronach: 
www.gov.pl/szczepimysie 
oraz pacjent.gov.pl.

op. Przemysław Rutkowski

W związku z zagrożeniem koronawirusem działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej jest zawieszona do odwołania.


