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Mimo pandemii z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało w ubiegym roku ponad 100 niepełnospraw-
nych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Turnusy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, gdyż 
dla osób niepełnosprawnych są często jedyną szansą na wyjście z izolacji. Poza tym uzupełniają ofer-
tę dotyczącą rehabilitacji prowadzonej w różnych placówkach w powiecie.                                          str. II
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Nowy harmonogram rejestracji

Szczepienia dla wszystkich
Rząd ogłosił dalszy harmonogram rejestracji na szczepienia 

przeciw COVID-19. Od 26 kwietnia do 9 maja możliwość reje-
stracji na szczepienie będzie stopniowo udostępniana osobom 
urodzonym między rokiem 1974 a 2003, począwszy od osób 
najstarszych. Od 9 maja na szczepienie będzie mogła zareje-
strować się każda chętna osoba pełnoletnia.

26 kwietnia możliwość reje-
stracji na szczepienie uzyska-
ją osoby urodzone w latach 
1974-1975. Każdego kolejne-
go dnia oprócz 2 maja (nie-
dziela) rejestracja zostanie 
otwarta dla dwóch kolejnych 
roczników, a 7 i 8 maja – dla 
trzech roczników. Ponadto 
28 kwietnia skierowanie na 
szczepienie otrzymają osoby 
w wieku od 30 do 39 lat, 
które wypełniły internetowy 
formularz chęci szczepienia 
przeciw COVID-19. Podczas 
konferencji prasowej, która 
odbyła się 20 kwietnia, szef 
Kancelarii Premiera Michał 
Dworczyk poinformował, że 

28 kwietnia – roczniki 1978-1979
29 kwietnia – roczniki 1980-1981
30 kwietnia – roczniki 1982-1983
1 maja – roczniki 1984-1985
3 maja – roczniki 1986-1987
4 maja – roczniki 1988-1989
5 maja – roczniki 1990-1991
6 maja – roczniki 1992-1993 
7 maja – roczniki 1994-1996
8 maja – roczniki 1997-1999
9 maja – roczniki 2000-2003

Harmonogram rejestracji na szczepienia

jest to ponad 400 tysięcy osób. 
4 maja skierowanie otrzyma-
ją osoby, które mają od 18 do 

29 lat i również wypełniły 
formularz.

    Przemysław Rutkowski

Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Pierwszeństwo dla dzieci i młodzieży
Mimo pandemii ponad 100 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

kwidzyńskiego skorzystało z dofinansowania uczestnictwa w turnu-
sach rehabilitacyjnych. W tym roku na to zadanie samorząd powiatu 
postanowił przeznaczyć 230 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnusy rehabilitacyjne to 
aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku.

- Turnusy rehabilitacyj-
ne cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród 
osób niepełnosprawnych, 
ponieważ dla wielu z nich 
są jedyną szansą na wyjście 
z izolacji. Przez wiele lat 
było bardzo mało środków i 
znacznie je ograniczaliśmy. 
W turnusach uczestniczyli 
w zasadzie tylko dzieci i 
młodzież i niewiele dorosłych 
osób niepełnosprawnych. W 
ubiegłym roku  także na to 
zadanie była przeznaczona 
znaczna kwota, ale z uwagi 
na zamknięcie ośrodków z 
powodu pandemii nie można 
było w pełni jej wykorzystać. 
Z tej formy rehabilitacji i tak 
skorzystało 115 osób wraz z 
opiekunami. Ponieważ epi-
demia wszystkim dała się 
we znaki, to uważamy, że 
trzeba osoby niepełnospraw-
ne wysłać na turnusy rehabi-

litacyjne, aby przywrócić nie 
tylko sprawność fizyczną, ale 
także społeczną. Posiadamy 
w centrum szczegółowe in-
formacje o organizatorach 
turnusów rehabilitacyjnych 
na terenie całego kraju i 
służymy fachową radą przy 
wyborze turnusu przez osobę 
niepełnosprawną - podkreśla 
Renata Majda.

Zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z 15 listopada 
2007 roku pierwszeństwo 
w uzyskaniu dofinansowa-
nia mają dzieci i młodzież, 
w wieku od 16 do 24 lat 
ucząca się i niepracująca, 
bez względu na stopień nie-
pełnosprawności. W dalszej 
kolejności będą rozpatrywa-
ne wnioski dorosłych osób 
niepełnosprawnych, które 
w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku nie ko-

rzystały z dofinansowania 
do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym. 

Turnusy rehabilitacyjne to 
aktywna forma rehabilitacji 
połączona z elementami wy-
poczynku, której celem jest 
poprawa sprawności, zdro-
wia, samopoczucia, wyrobie-
nie zaradności, pobudzanie 
i rozwijanie zainteresowań 
osób niepełnosprawnych. 
Uprawnionymi do korzy-
stania z dofinansowania do 
turnusów są osoby dorosłe, 
dzieci i  młodzież niepeł-
nosprawna. Wysokość do-
finansowania na jednego 
uczestnika turnusu zależy 
od stopnia niepełnospraw-
ności i kształtowała się w 
ubiegłym roku w granicach 
od 904 do 1599 zł, natomiast 
koszt opiekuna wynosił od 
371 do 1066 zł.

                                   (jk)

Z uwagi na bezpieczeń-
stwo zdrowotne i wej-
ście w życie nowych ob-

ostrzeń kontakt z Biurem i Oddziałami Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwy jest 
wyłącznie telefonicznie lub mailowo. PFRON przypomina 
o możliwości składania wniosków, sprawozdań a także dekla-
racji 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, dofinansowa-
niami 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 koronawi-
rusa. 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
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Dokumenty w okresie pandemii

Karty parkingowe zachowują ważność
Karty parkingowe oraz orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zachowują waż-

ność w okresie pandemii. Niektórzy mieszkańcy martwią się, że narażają się na ewentualne mandaty z powodu braku ważności 
dokumentu. Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, uspokaja, że karty parkingowe, jak 
i orzeczenia, których termin ważności minął, pozostają ważne w okresie zagrożenia pandemią. W ubiegłym roku niepełnospraw-
nym mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego wydano 338 kart parkingowych.

- Karty parkingowe za-
chowują ważność przez cały 
okres obowiązywania stanu 
epidemii, a także jeszcze 
przez 60 dni po jej zakończe-
niu. Proponuję jednak, aby 
osoby, które czują się na si-
łach, a mija termin ważności 
dokumentu, złożyły jednak 
wniosek do Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności, gdyż 
po zakończeniu pandemii 
zrobi się bardzo duża kolejka 
i będzie trzeba dłużej czekać 
na wydanie nowej karty. W 
okresie pandemii ważne są 
także wszystkie orzeczenia 
wydane przez Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności. Jeżeli 
np. ktoś stara się o zasiłek, a 
termin jego ważności minął, 
to i tak jest ono ważne w 
okresie pandemii - podkreśla 
Renata Majda.

Samorząd powiat chciał, 
aby mieszkańcy mieli nadal 
możliwość załatwiania spraw 
związanych z działalnoś-
cią Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności w Kwidzynie. 
W 2019 roku, po kilku latach 
pełnienia dyżurów  przez 
pracowników zespołu w Kwi-
dzynie, odmówiono jednak 
dalszej współpracy. 

- Zrobił się duży problem, bo 
odmówiono nam przyjazdów 
do Kwidzyna. Działalność ze-
społu obejmuje powiaty kwi-
dzyński, sztumski, malborski 
i nowodworski. Wybraliśmy 
się z panią kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie do 
Malborka i udało się nam 
ustalić z szefem Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności, że bę-
dziemy odbierać dokumenty 
za naszych mieszkańców, 
aby drugi raz nie jeździli do 
Malborka po odbiór karty 
parkingowej czy wydanego 
orzeczenia - podkreśla Wie-
sław Wosiak, wicestarosta 
kwidzyński.

Do odbioru karty i legi-
tymacji można upoważnić 
kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. Kierownik PCPR 
co drugi tydzień w miesiącu 
odbiera legitymacje i karty 
parkingowe z Malborka. Do-

kumenty można wówczas od-
bierać w sekretariacie siedzi-
by PCPR przy ulicy Hallera 
5. Od 1 lipca 2014 r. zmieniły 
się przepisy dotyczące wyda-
wania kart parkingowych. 
Obecnie organem wydającym 
kartę parkingową dla osób 
niepełnosprawnych stał się 
przewodniczący powiatowego 
zespołu do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. Zgodnie 
ze zmienionymi przepisami  
obecnie karta parkingowa 
jest wydawana wyłącznie 
osobie niepełnosprawnej za-
liczonej do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, która 
ma znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego 
poruszania się oraz osobie 
niepełnosprawnej, która nie 
ukończyła 16 roku życia, 
która również ma znacznie 
ograniczone możliwości sa-
modzielnego poruszania się.

Wskazanie do karty par-
kingowej w orzeczeniu o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności nie jest uzależ-
nione od symbolu przyczy-
ny niepełnosprawności, ale 
wyłącznie od tego, że osoba 
niepełnosprawna ma znacz-
nie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania 
się. Zaliczenie do znacznego 
stopnia niepełnosprawności 
nie jest tożsame z posiada-
niem znacznych ograniczeń 
w możliwości samodzielnego 
poruszania się. Wskazanie do 
karty parkingowej w orzecze-
niu o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności jest uza-
leżnione od symbolu przyczy-
ny niepełnosprawności i tego, 
że osoba niepełnosprawna ma 
znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego porusza-
nia się. Wskazanie do karty 
parkingowej (stopień umiar-
kowany) będą mogły uzyskać 

wyłącznie osoby mające za-
równo znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego 
poruszania się, jak i przyczy-
nę niepełnosprawności ozna-
czoną symbolem 04-0, 05-R 
lub 10-N. W przypadku osób 
niepełnosprawnych, które 
nie ukończyły 16 roku życia 
wskazanie do karty parkin-
gowej nie jest uzależnione od 
symbolu przyczyny niepełno-
sprawności, ale wyłącznie od 
tego, że dziecko ma znacznie 
ograniczone możliwości sa-
modzielnego poruszania się, 
co ustala się uwzględniając 
m.in. wiek dziecka. Jeżeli za-
tem to wiek dziecka w chwili 
orzekania powoduje, że ma 
ono trudności w poruszaniu 
się, nie uzyska ono wskazania 
do karty parkingowej. Karta 
parkingowa wydawana jest 
wyłącznie na czas określony 
tj. na okres ważności orzecze-
nia nie dłużej niż na okres 5 

lat. Natomiast kartę parkin-
gową dla placówek wydaje się 
placówce zajmującej się opie-
ką, rehabilitacją lub edukacją 
osób niepełnosprawnych ma-
jących znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego 
poruszania się. Kartę wydaje 
się na okres 3 lat. Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności orzeka 
dla celów pozarentowych. 
Dotyczy to między innymi ko-
rzystania z rehabilitacji lecz-
niczej, ze świadczeń pomocy 
społecznej, zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze, uczestni-
ctwa w warsztatach terapii 
zajęciowej, korzystania z ulg 
i uprawnień (np. karta par-
kingowa) oraz odpowiedniego 
zatrudnienia. Od 2000 roku 
orzekaniem dla mieszkań-
ców powiatu kwidzyńskiego 
zajmuje się Powiatowy Ze-
spół ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności w Mal-
borku na mocy porozumienia 
zawartego między powiatem 
malborskim a powiatem kwi-
dzyńskim. Środki finansowe 
na realizację tego zadania w 
wysokości 20 tys. zł pocho-
dzą  z budżetu powiatu. W 
ubiegłym roku mieszkańcy 
powiatu kwidzyńskiego zło-
żyli do Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności 2013 wniosków. 
Zespół wydał 1920 orzeczeń 
i 699 legitymacji osoby nie-
pełnosprawnej. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie udziela szczegó-
łowych informacji na temat 
pracy Zespołu w Malborku. 
W PCPR można uzyskać wzo-
ry zaświadczeń i wniosków 
niezbędnych do wydania 
orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności. 

                                    (jk)

Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 
roku życia, która również ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.                                                                                                                                                                                                                                                    Fot. rachiwum
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Jak rozpoznawać fałszywe informacje w internecie?

Sprawdzaj i myśl krytycznie
Internet jest użytecznym źródłem informacji, ale jest też pełen informacji kom-

pletnie nieprawdziwych. Fałszywe informacje w internecie mogą być względnie 
nieszkodliwe, ale mogą też stanowić realne zagrożenie dla ludzkiego życia i zdro-
wia – zwłaszcza jeśli dotyczą kwestii medycznych.

Umiejętność rozpoznawa-
nia fałszywych informacji 
w Internecie jest więc dość 
ważna – zwłaszcza teraz, w 
dobie pandemii COVID-19, 
gdy bardzo duża część obec-
nie rozpowszechnianych fał-
szywych informacji dotyczy 
właśnie tej choroby oraz 
szczepionek przeciwko niej. 
Wiara w nieprawdziwe in-
formacje na temat COVID-
19 może prowadzić m.in. 
do ignorowania obostrzeń 
wprowadzonych, aby ogra-
niczyć transmisję wirusa 
SARS-CoV-2 (i narażenia 
tym samym siebie lub inne 
osoby na zachorowanie), 
niepodjęcia leczenia jeśli 
dojdzie do zachorowania i 

 Myślmy krytycznie. Jeśli artykuł brzmi zbyt dobrze lub szokująco, żeby był prawdziwy, prawdopodobnie tak właśnie 
 jest. Osoby celowo rozpowszechniające fałszywe informacje bardzo często starają się grać na naszych emocjach.
Korzystajmy z pomocy serwisów fact-checkingowych. Serwisy te analizują wiadomości, oceniają czy są prawdziwe oraz
uzasadniają swoję ocenę. Wśród polskich serwisów fact-checkingowych możemy znaleźć m.in. portal Fakenews.pl, 
Demagog (demagog.org.pl), Konkret24 (konkret24.tvn24.pl) oraz Demaskator24 (demaskator24.pl). Za granicą 
natomiast działają serwisy takie jak Snopes (snopes.com), FactCheck.org oraz PolitiFact (politifact.com). Ponadto
francuska agencja prasowa Agence France-Press prowadzi własny serwis fact-checkingowy, który działa również 
w Polsce jako AFP Sprawdzam i można go znaleźć pod adresem sprawdzam.afp.com. Wiele serwisów fact-checkingowych
przyjmuje wiadomości do sprawdzenia od czytelników – w razie wątpliwości można więc się do nich zwrócić z prośbą 
o pomoc w sprawdzeniu danej informacji.
Sprawdzajmy kto jest autorem artykułu lub właścicielem strony internetowej. Może się okazać, że taka osoba nie ma
odpowiednich kwalifikacji lub w ogóle nie istnieje. Unikajmy artykułów pisanych przez osoby anonimowe.
Sprawdzajmy czy artykuł powołuje się na rzetelne źródła. Brak źródeł, źródła o niskiej jakości oraz powoływanie się na
dowody anegdotyczne powinny być ostrzeżeniem. Jeśli jako źródła są podane strony internetowe, których zawartość jest
generowana przez użytkowników (na przykład YouTube albo Wikipedia), należy do nich podchodzić z ostrożnością.
Sprawdźmy czy dana wiadomość pojawiła się też w innych serwisach informacyjnych i mediach. Jeśli liczne źródła
mówią o tej wiadomości, najprawdopodobniej jest ona prawdziwa.
Upewnijmy się, że strona internetowa publikująca artykuł jest autentyczna. Strony internetowe publikujące fałszywe
informacje mogą być łudząco podobne do znanych i autentycznych serwisów informacyjnych. Sprawdźmy adres strony
internetowej – może być bardzo podobny do adresu prawdziwego serwisu.
Zachowajmy ostrożność jeśli mamy do czynienia z blogiem lub mało znanym portalem. Zwracajmy również uwagę na
niechlujny tekst (błędy ortograficzne, interpunkcyjne itp.), nadużywanie pisania dużymi literami i nieznajomo 
wyglądające adresy internetowe (na przykład z niestandardowymi domenami najwyższego poziomu innymi niż .com,
.net, .org, .pl itp.).
 Sprawdzajmy daty artykułów. Może się zdarzyć, że nieaktualny już artykuł został użyty w nieodpowiednim kontekście.
 Sprawdzajmy zdjęcia w artykułach przy użyciu odwrotnego wyszukiwania grafiki. Takie narzędzie oferuje m.in. Google 
w swojej wyszukiwarce obrazów. W ten sposób można ustalić czy zdjęcie nie zostało zmanipulowane lub czy nie użyto
zdjęcia z innego źródła w złym kontekście.
 Czytajmy całe artykuły, a nie tylko nagłówki. Treść artykułu może być inna niż sugeruje nagłówek, a sam nagłówek
 może celowo wprowadzać czytelnika w błąd i skłonić go do otwarcia artykułu – w ten sposób serwisy sztucznie generują 
 odsłony artykułu i dochody z wyświetlanych w nich reklam (potocznie praktyka ta jest znana jako clickbait).
 Uważajmy na własną stronniczość. Jeśli na przykład nie przepadamy za jakimś celebrytą albo politykiem, możemy 
 być skłonni uwierzyć we wszelkie nieprzychylne wiadomości na jego temat. Krótko mówiąc, bądźmy obiektywni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W związku z obostrzeniami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem osoby udające się do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera w w Kwidzynie będą obsługiwane tylko w holu na parterze budynku. Na par-
terze znajduje się biurko z zamontowanym dzwonkiem , za pomocą którego można przywołać pracownika. Przy 
wejściu do budynku jest zamontowana skrzynka pocztowa, do której należy wrzucać korespondencję. Pracownicy 
będą wykonywać swoje obowiązki w formie rotacyjnej, pozostając w kontakcie z klientami w formie telefonicznej 
oraz mailowej oraz przez platformę ePUAP. Poza tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez  System Obsługi Wsparcia (SOW), który działa od 
początku bieżącego roku. Korzystanie z systemu jest nieodpłatne. Elektroniczny wniosek np. dotyczący dofinanso-
wania do zakupu przedmiotów ortopedycznych można złożyć w każdym dniu. System działa 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku. Potrzebny jest jedynie dostęp do internetu. System działa pod adresem: ww.sow.pfron.org.pl

prób leczenia choroby na 
własną rękę metodami nie-
potwierdzonymi naukowo. 

Poniżej garść porad, o któ-
rych warto pamiętać, aby 
przeglądając internet nie 

paść ofiarą nieprawdziwych 
informacji.

Przemysław Rutkowski

Narodowy Program Szczepień

989 lub 22 62 62 989 - bezpłatna całodobowa infolinia 
Narodowego Programu Szczepień.
880 333 333 oraz 664 908 556 - rejestracja na szczepienie
przez SMS. Na jeden z tych numerów należy wysłać
SMS o treści „SzczepimySie” i postępować zgodnie 
z instrukcjami otrzymanymi w SMS-ach zwrotnych. 
Aktualnie numery te są przeznaczone wyłącznie dla osób 
w wieku co najmniej 70 lat.
22 888 41 11 - rejestracja na szczepienie przez 
automatyczny system powiadomień. Gdy zadzwonimy 
na ten numer, zostaniemy poproszeni o podanie numeru
PESEL i kodu pocztowego miejsca zamieszkania, a po chwili
oddzwoni do nas konsultant aby dokończyć proces rejestracji.
22 270 81 10 - numer kontaktowy w sprawach 
aplikacji STOP COVID ProteGO Safe.
22 270 81 20 - numer z którego oddzwania obsługa 
techniczna aplikacji Kwarantanna Domowa.
22 484 80 28 oraz 22 145 06 00 - numery z których 
oddzwania infolinia Narodowego Programu Szczepień 
w przypadku nieudanej próby połączenia.
22 165 57 55 oraz 22 165 57 57 - numery z których 
infolinia Narodowego Programu Szczepień oddzwania 
do obywateli z odpowiedziami i informacjami.
22 165 57 44 - infolinia aplikacja Kwarantanna Domowa.
71 734 26 55 - numer z którego oddzwania Telefoniczna
Informacja Pacjenta - infolinia prowadzona przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na stronie internetowej Narodowego Programu 
Szczepień jest dostępna lista numerów telefonów, 
które odpowiadają za różne sprawy związane z Naro-
dowym Programem Szczepień przeciw Covid-19. 

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

Internet jest użytecznym źródłem informacji, ale jest też pełen informacji kompletnie nieprawdziwych. 
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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

Osoby niepełnosprawne, 
które mają trudności w 
samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 
mogą skorzystać z moż-
liwości dojazdu. Trans-
port przeznaczony jest dla 
osób posiadających aktu-
alne orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub 
N (niezależnie od wieku).
Dowiezienie może doty-
czyć osób starszych, które 
nie mają własnego środka 
transportu i nie posiadają 
bezpośredniego połącze-
nia komunikacji lokalnej 
z miejsca zamieszkania do 
punktu szczepień. Osoby, 
które z uwagi na wiek czy 
niepełnosprawność nie są w 
stanie dostać się do punktu 
szczepień, po uzyskaniu 
terminu szczepienia po-
winny skontaktować się z 
gminnym koordynatorem 
do spraw szczepień. Oso-

ba taka składa wówczas 
oświadczenie o braku moż-
liwości samodzielnego do-
tarcia do punktu szczepień 
lub o posiadaniu orzeczenia 
o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności (pacjent może 
zostać poproszony przez 
gminę o okazanie takiego 
orzeczenia). Poza tym osoba 
taka może wyrazić zgodę na 
przekazanie przez personel 
medyczny koordynatorowi 
gminnemu do spraw szcze-
pień informacji o miejscu, 
dacie i godzinie szczepienia. 
Jeśli taka zgoda nie zosta-
nie udzielona, to osoba, 
które nie może samodzielnie 
dotrzeć do punktu szcze-
pienia musi samodzielnie 
zadzwonić do koordynatora 
gminnego w sprawie organi-
zacji transportu do punktu 
szczepień. Dane osobowe 
przekazywane są dobro-
wolnie, ale ich niepodanie 
może skutkować odmową 
świadczenia. 

          Urząd Miejski w Kwidzynie
                   Tel. 783 882 500, 
poniedziałek – piątek, w godz. 7.00-15.00
            Urząd Gminy Kwidzyn
                 Tel. 55 261 41 56, 
poniedziałek, wtorek i czwartek, w godz. 7.00 
-15.00, środa w godz. 7.00-16.00 i piątek 
w godz. 7.00 - 14.00
     Urząd Miasta i Gminy Prabuty
       Tel. 55 262 41 43 lub 55 262 41 76,
 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz.
 7.30-15.30 i piątek w godz. 7.30-14.00
              Urząd Gminy Ryjewo
                  Tel. 55 277 42 70,
 poniedziałek, wtorek i czwartek, w godz. 7.30 
 - 15.30, środaw godz. 7.30 - 17.00 i piątek
 w godz. 7.30-14.00.
             Urząd Gminy Sadlinki
                 Tel. 789 387 461, 
poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.
 7.15 - 15.15,  środa w godz. 7.00 - 16.00
 i piątek w godz. 7.15 - 14.15
             Urząd Gminy Gardeja
     Tel. 55 275 14 11 lub 535 351 445,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30
Na stronie internetowej: www.gdansk.uw.gov.pl 

na bieżąco publikowane są aktualne informacje 
dotyczące Narodowego Programu Szczepień.

Infolinie gminne dotyczące szczepień

Dowozy osób niepełnosprawnych na szczepieniePrzygotowania do masowych szczepień

Zaszczepią w sali gimnastycznej
Przy współpracy samorządów powiatu i miasta Kwidzyna oraz Spółki Zdrowie - Ratow-

nictwo Medyczne powstał Punkt Szczepień Masowych. Szczepienia będą prowadzone w 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Kwidzynie stanie 
się Punktem Szczepień Masowych. Punkt powstaje. Większość udziałów w spółce ma sa-
morząd powiatu. Spółka będzie odpowiedzialna za stronę medyczną przedsięwzięcia.

-  Utworzenie Punktu 
Szczepień Masowych zostało 
już zatwierdzone na szczeblu 
wojewody. Powstanie on w 
sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Nr 2 przy ulicy Żwirki 
i Wigury. Punkt jest już w za-
sadzie przygotowany. Mamy 
wyposażenie i środki ochrony 
osobistej, ale czekamy jeszcze 
na ostateczną decyzję w tej 
sprawie. W punkcie będą dwa 
stanowiska szczepień. Może-
my przygotować nawet cztery 
stanowiska, ale wszystko 
będzie zależało od dostaw 
szczepionki. Szczegóły doty-
czące strony medycznej re-
alizacji tego zadania ustala 
spółka Zdrowie - Ratowni-
ctwo Medyczne z Narodowym 
Funduszem Zdrowia – mówi 
Wiesław Wosiak, wicestaro-
sta kwidzyński 

Utworzenie Punktu Szcze-
pień Masowych to skutek 
zapowiadanego przez rząd 

zwiększenia dostaw szcze-
pionek przeciw Covid-19. 

Rząd zobowiązał samorzą-
dy do utworzenia Punktów 

Szczepień Masowych, które 
mają funkcjonować obok 

dotychczasowych punktów. 
Punkt ma funkcjonować 
przez siedem dni w tygodniu, 
w godz. 8.00 do 18.00. Jeżeli 
będzie taka potrzeba nie wy-
klucza się wydłużenia czasu 
jego działania. Szacuje się, 
że dziennie  będzie można 
zaszczepić ok. 300 mieszkań-
ców powiatu kwidzyńskiego.                                                                                   
Szczepienia mają rozpocząć 
sie od 4 maja.                 (op)

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Kwidzynie stanie się Punktem Szczepień Masowych. Punkt powstał przy współpracy samorządów powiatu i miasta Kwidzyna oraz Spółki 
Zdrowie - Ratownictwo Medyczne.                                                                                                                                                                                                                           Zdjęcia: Urząd Miejski w Kwidzynie



                            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
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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 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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W związku z zagrożeniem koronawirusem działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej jest zawieszona do odwołania.

Ruszył program wczesnego wykrywania raka płuca

Warto zbadać swoje płuca
Ruszył Ogólnopolski Program Wczesnego 

Wykrywania Raka Płuca, którego głównym 
celem jest zmniejszenie śmiertelności wśród 
osób dotkniętych tą chorobą. W makroregionie 
północnym koordynatorem programu jest Uni-
wersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Cele programu to między innymi zwiększenie wiedzy na temat 
profilaktyki raka płuca, zwiększenie dostępu do badania niskodaw-
kowej tomografii komputerowej u osób z grup ryzyka zachorowania 
na raka płuca, zwiększenie świadomości uczestników programu na 
temat dostępności poradnictwa antytytoniowego, zwiększenie zasobów 
przeszkolonej kadry na rynku pracy, co jest niezwykle istotne w kon-
tekście zdiagnozowanych trendów demograficznych. Grupy docelowe  
to osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 
20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat 
oraz osoby w wieku 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 
20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat 
(paczkorok to wypalanie  jednej paczki papierosów na dobę w ciagu 
jednego roku). Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może 
być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności 
przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualne-
go zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu 
ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie bez 
żadnych konsekwencji.                                                                 (op)

Potrzebne wsparcie dla Fabisia

Czasami połowa serca bije mocniej niż całe
Fabian Skalmowski urodził się w 2017 roku, a w swoim życiu już dużo wycierpiał. Chłopiec przeszedł kilka operacji, a czekają go 

kolejne. Fabiś, bo tak mówią do niego najbliżsi, urodził się w 2017 roku z wadą wrodzoną serca. Niedorozwój lewej komory serca 
(HLHS) spowodował, że chłopiec ma tylko jedną działającą komorę. Obecnie dziecko potrzebuje stałego monitorowania poziomu 
krzepliwości krwi. Musi brać także różne leki. To wszystko kosztuje, dlatego potrzebuje wsparcia finansowego.

- W 26 tygodniu ciąży 
lekarze ze Szpitala Bie-
lańskiego w Warszawie 
wykonali plastykę zastawki 
aortalnej ale pomimo tego 
mój synek urodził się z 
sercem jednkomorowym. 
Gdy miał 16 dni odbyła się 
pierwsza operacja w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie. Druga operacja 
została przeprowadzona 22 
maja 2018 roku również w 
Centrum Zdrowia Dziecka. 
1 października 2019 leka-
rze przeprowadzili operację 
wstawienia sztucznej za-
stawki trójdzielnej w ser-
duszku, gdyż jego zastawka 
miała bardzo dużą niedo-
mykalność. Po tej operacji 
musimy codziennie mierzyć 
krzepliwość krwi specjal-
nym aparatem do pomiaru, 
który wypożyczyła nam 
Fundacja Serce Dziecka 
do której należymy. Apa-
rat kosztuje ok. 3 tys. zł. 
Do tego musimy kupować 
paski które są bardzo dro-
gie. 24 sztuki kosztują 325 
zł, a my wykorzystujemy 
jeden pasek dziennie. Do 
tego potrzebujemy bardzo 
dużo innych lekarstw kar-
diologicznych, aby polowa 

serduszka funkcjonowała 
w miarę dobrze. W przy-
szłości czekają go jeszcze 
dwie operacje serca, w tym 

wymiana zastawki i trzeci 
etap leczenia serca jednoko-
morowego - twierdzi mama 
Fabiana.

Pieniądze potrzebne są 
także na rehabilitację. 
Chłopiec udowadnia, że 
połowa serca potrafi cza-

sami bić mocniej niż całe. 
Pieniądze na jego leczenie 
można przekazać w formie 
1% podatku. Może znajdzie 

się ktoś, kto wesprze Fabi-
sia w jego walce o zdrowie 
i samodzielność. 

                                 (jk)


