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Warunkiem niska liczba zakażen

Miesiąc luzowania obostrzeń
Zmniejszyła się liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2, przyspie-

szyła także realizacja  programu szczepień przeciw Covid-19. 
Mając to na uwadze rząd podjął decyzję o stopniowym łago-
dzeniu zasad bezpieczeństwa w maju. Warunkiem luzowania 
obostrzen jest jednak utrzymanie niskiego poziom zakażeń.

Szczepienia dla osób niepełnosprawnych

Ułatwiony dostęp do szczepionek
W krajach takich jak Niemcy i Wielka Brytania osoby niepełno-

sprawne mają priorytetowy dostęp do szczepionek przeciw Covid-19. 
W Polsce osoby niepełnosprawne nie miały takiego przywileju, 
przez co Narodowy Program Szczepień był krytykowany przez 
środowiska osób niepełnosprawnych. Na szczęście sytuacja się 
zmieniła - 10 maja rząd wprowadził kilka rozwiązań, które mają 
ułatwić osobom niepełnosprawnym zaszczepienie się.

Z uwagi na bezpieczeństwo 
zdrowotne i wejście w życie 
nowych obostrzeń kontakt z 

Biurem i Oddziałami Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych możliwy jest wyłącznie telefonicznie lub mailowo. 
PFRON przypomina o możliwości składania wniosków, sprawozdań a 
także deklaracji oraz informacji za pośrednictwem platform interne-
towych 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, do-
finansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
oraz wsparciem dla osób indywidualnych. Jak informuje PFRON pod 
numerem telefonu 800 889 777 można uzyskać informację o wnioskach 
składanych za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). 
Uruchomiona została też specjalna infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji 
wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, 
siedem dni w tygodniu, pod numerem telefonu 800 190 590. PFRON 
zachęca również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w 
rządowym serwisie www.gov.pl/koronawirus oraz na stronie Głównego 
Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

PFRON w trybie online

1 maja zostały otwarte 
salony fryzjerskie i kosme-
tyczne. Możliwe jest rów-
nież uprawianie sportu w 
obiektach sportowych na 
świeżym powietrzu z zacho-
waniem limitu 50 osób oraz 
w obiektach krytych przy 
maksymalnie 50-procento-
wym obłożeniu i tylko przez 
zorganizowane grupy dzieci 
i młodzieży.

4 maja otwarto galerie 
sztuki, muzea, sklepy budow-
lane i meblowe oraz galerie 
handlowe. W obiektach tych 
obowiązuje limit jednej osoby 
na 15 m2 z zachowaniem 
ścisłego reżimu sanitarnego. 
Ten sam limit osób obo-
wiązuje w miejscach kultu 
religijnego – w ich przypad-
ku zalecane jest również 
odprawianie ceremonii na 
świeżym powietrzu. Oprócz 
tego uczniowie klas 1-3 szkół 
podstawowych wrócili do 
nauki stacjonarnej. 8 maja 
umożliwiono wznowienie 
działalności hotelom. Mogą 

one jednak mieć zajęte tylko 
50% pokoi, a ich restauracje 
oraz strefy SPA i wellness 
muszą pozostać zamknięte. 
Jeśli wskaźnik zakażeń spad-
nie poniżej 15 na 100 tysięcy 
osób, 15 maja może zostać 
zniesiony obowiązek nosze-
nia maseczek na zewnątrz – 
wciąż jednak będzie obowią-
zywać obowiązek noszenia 
maseczek w pomieszczeniach 
zamkniętych. Tego samego 
dnia zostaną też zniesione 
kolejne obostrzenia – obiekty 
gastronomiczne będą mo-
gły wznowić działalność na 
świeżym powietrzu, kina i 
teatry będą mogły prowadzić 
pokazy na zewnątrz z mak-
symalnie 50-procentowym 
obłożeniem i będzie możliwe 
organizowanie imprez oko-
licznościowych na świeżym 
powietrzu z limitem 25 osób. 
We wszystkich przypadkach 
będzie obowiązywać ścisły 
reżim sanitarny. Ponadto 
uczniowie klas 4-8 szkół 
podstawowych oraz klas 1-4 

szkół średnich będą uczyć 
się w trybie hybrydowym, 
a wydarzenia sportowe w 
obiektach na świeżym po-
wietrzu będą odbywać się z 
limitem 25% publiczności. 29 
maja będą otwierane obiekty 
działające w pomieszczeniach 
zamkniętych – oczywiście z 
zachowaniem ścisłego reżi-
mu sanitarnego. Działalność 
będą mogły wznowić obiekty 
gastronomiczne (przy maksy-
malnie 50-procentowym ob-
łożeniu lokalu), kina i teatry 
(z limitem 50% publiczności) 
oraz siłownie, kluby fitness i 
solaria (z limitem jednej oso-
by na 15 m2). Będzie możliwe 
organizowanie imprez oko-
licznościowych w pomieszcze-
niach zamkniętych z limitem 
50 osób, a kryte obiekty spor-
towe i baseny będą dostępne 
dla wszystkich przy mak-
symalnie 50-procentowym 
obłożeniu wraz z widownią. 
Wszyscy uczniowie wrócą też 
do nauki stacjonarnej.

  Przemysław Rutkowski

Osoby ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności 
oraz ich opiekunowie mogą 
priorytetowo zaszczepić 
się punktach szczepień po-
wszechnych. W tym celu 
nie muszą się wcześniej 
rejestrować – wystarczy, 
że zgłoszą się do placówki. 
Punkty szczepień powszech-
nych można wyszukać na 
mapie znajdującej się na 
stronie gov.pl/szczepimysie/
mapa-punktow-szczepien. W 
Kwidzynie punkt szczepień 
powszechnych znajduje się 
w hali sportowej Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury 
1. Szczepienia mogą być też 
teraz prowadzone w ośrod-
kach opieki i aktywności 
osób niepełnosprawnych, 
czyli m.in. w warsztatach 
terapii zajęciowej, zakła-
dach aktywności zawodowej 
i środowiskowych domach 
samopomocy. Placówki te 
mogą zamawiać szczepienia 
tak samo jak do tej pory 
mogły to robić domy pomocy 
społecznej. Oprócz swoich 
podopiecznych mogą również 
szczepić ich opiekunów oraz 

swoich pracowników. Aby 
ułatwić dostęp do szczepień 
osobom o ograniczonej mo-
bilności, powstały również 
mobilne jednostki szczepień. 
Są to indywidualni ratowni-
cy medyczni, pielęgniarki i 
położne, którzy umawiają 
się z pacjentami i przepro-
wadzają szczepienie w wy-
branym terminie. Mobilne 
jednostki szczepień podają 
wyłącznie szczepionki jed-
nodawkowe firmy Johnson 
& Johnson.

  Przemysław Rutkowski
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Pomogą w zakupach i w urzędowych sprawach

Asystent osoby niepełnosprawnej
Ponad 123 tys. zł uzyskał samorząd powiatu na realizację programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej”. To program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Pieniądze na jego realizację pochodzą ze środków Solidarnoś-
ciowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Bezpłatna pomoc prawna 
Porady dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i porad-

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

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

Wsparcie asystenta ma 
wpłynąć na poprawę jakości 

życia osób niepełnospraw-
nych, w szczególności ma im 

umożliwić jak największą 
niezależność w życiu. Oso-
by niepełnosprawne będą 
mogły korzystać z  pomocy 
asystenta przy wykonywa-
niu codziennych czynności, 
w tym wyjścia z domu, w 
zakupach, dojazdach na 
rehabilitację, a także w 
załatwieniu różnych formal-
ności w urzędach.

- Podczas ostatniego po-
siedzenia zarządu przyjęli-
śmy już uchwałę w sprawie 
przystąpienia do realizacji 
programu „Asystent osobi-
sty osoby niepełnospraw-
nej”. Uchwała została już 
opublikowana. Realizato-
rem programu, podobnie 
jak w ubiegłym roku, będzie 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kwidzynie 
- mówi Wiesław Wosiak, 
wicestarosta kwidzyński. 

Wsparciem ma zostać ob-
jętych dziesięć osób niepeł-
nosprawnych. Łączna liczba 
godzin wsparcia asystenta 
osobistego to 2700 godzin. 
Pomoc będzie udzielana 
przez cały tydzień. Adresa-

tami wsparcia, w ramach 
programu „Asystent osobi-
sty osoby niepełnospraw-
nej”,  będą dzieci do 16 
roku życia z orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczno-
ści stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej oso-
by w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień  
opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabili-
tacji i edukacji. Program 
adresowany jest również 
do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełno-
sprawności. To druga edycja 
programu, w którym uczest-
niczy samorząd powiatu. 
W ubiegłym roku powiat 
uzyskał ponad 94 tys. zł na 
jego realizację. Wsparciem 
objęto wówczas dziesięć 
osób niepełnosprawnych. 

                                 (jk)

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

Wspierają integrację
Samorząd powiatu wspólnie z Liderem Centrum 

Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska re-
alizuje projekt „Zapraszamy. Partnerzy na rzecz 
integracji”. Powiat kwidzyński od kilku lat bierze 
czynny udział w działaniach na rzecz imigrantów. 

Od 2018 roku powiat kwi-
dzyński brał udział w projekcie 
Centrum Wsparcia Imigrantów 
i Imigrantek  pod nazwą „Trzy 
kroki do integracji na Pomorzu”. 
Jego celem była pomoc samorzą-
dom dotycząca integracji imi-
grantów. Działania prowadzone 
na rzecz imigrantów na terenie 
powiatu to między innymi utwo-
rzenie punktu informacyjno-do-
radczego i kurs języka polskiego. 
Imigrantom udzielano wsparcia 
psychologicznego i prawnego. 
Pomocą objęto także dzieci w 
szkołach dla których organizo-
wano zajęcia wyrównawcze i 
dodatkowe lekcje języka polskie-
go. Poza tym przeprowadzone 
zostały warsztaty dla rodziców 
dzieci z doświadczeniem migra-
cyjnym, spotkania adaptacyjne, 

a także intensywne kursy wa-
kacyjne języka polskiego dla 
dzieci. Powiatowy Urząd Pracy 
zapewnił wsparcie informacyjne 
dla pracodawców. Podmioty 
uczestniczące w projekcie to 
Starostwo Powiatowe, Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, 
Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, Szkoła Podstawowa 
nr 6 i Powiatowy Urząd Pracy. 
Współpraca zawiązała się w 
2018 roku, w trakcie realizacji 
projektu. Trzy kroki do integra-
cji na Pomorzu”.

Do udziału w projekcie „Za-
praszamy. Partnerzy na rzecz 
integracji” zaproszono także sa-
morządy powiatów tczewskiego, 
gdańskiego, kartuskiego oraz 
miasto Pruszcz Gdański i gmina 
Pruszcz Gdański.            (op)

Wsparcie asystenta ma wpłynąć na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności ma im umożliwić jak największą niezależność w życiu. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z  pomocy 
asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym wyjścia z domu, w zakupach, dojazdach na rehabilitację, a także w załatwieniu różnych formalności w urzędach.                                    Fot. archiwum

          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

Dowozy osób niepełnosprawnych na szczepienie
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Wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej

Pomagają w usamodzielnianiu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie objęło w ubiegłym roku pomocą 

w procesie usamodzielnienia 54 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Po osiągnięciu pełnoletności osobie opuszczającej 
rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka czy też placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy-
znawna jest pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Podawano jednodawkową szczepionkę

Szczepili w majówkę
Od 1 do 3 maja w Polsce trwała akcja 

„Zaszczep się w majówkę”. W ramach 
akcji w każdym województwie powstał 
specjalny punkt szczepień, który podawał 
szczepionkę każdej chętnej osobie bez 
konieczności wcześniejszego umawiania 
się. Warunkiem zaszczepienia było jedy-
nie posiadanie e-skierowania.

Personel oprócz podawania 
szczepionek odpowiadał na 
pytania związane z Narodo-
wym Programem Szczepień. 
W punktach szczepień poda-
wano wyłącznie jednodawko-
wą szczepionkę firmy John-
son & Johnson, dzięki czemu 
osoby, które wzięły udział z 
akcji, nie będą musiały cze-
kać kilka tygodni na podanie 
kolejnej dawki. Łącznie w 

ramach akcji zaszczepiono 
ponad 41 tysięcy osób, w tym 
2110 osób w województwie 
pomorskim. Dodatkowo w 
województwach lubuskim, 
podkarpackim i zachodnio-
pomorskim akcja została 
przedłużona do 5 maja lub 
do wyczerpania zapasów 
szczepionek.

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 Narodowym 
Programem Szczepień przeciw Covid-19. 

- Młodzież zostaje objęta 
pomocą, mającą na celu ich 
życiowe usamodzielnienie i 
integrację ze środowiskiem. 
Pomoc ta jest realizowana 
poprzez pracę socjalną, po-
moc pieniężną i rzeczową 
oraz pomoc w uzyskaniu 
odpowiednich warunków 
mieszkaniowych i w znale-
zieniu zatrudnienia. Koor-
dynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej i pracownik so-
cjalny, wspólnie z wycho-
wankami i ich opiekunami, 
opracowywali indywidualne 
programy usamodzielnienia. 
Młodzi ludzie opuszczający 
zarówno rodzinną, jak i in-
stytucjonalną pieczę zastęp-
czą mają często poważne 
problemy z samodzielnoś-
cią i samooceną, dlatego 
program usamodzielnie-
nia zakłada systematyczne 
wspieranie i motywowanie 
podopiecznych oraz moni-
torowanie podejmowanych 
przez nich działań. Podsta-
wową rolą prowadzącego 
proces usamodzielnienia 
jest posłużenie się możli-
wościami samych wycho-
wanków, a także rozwijanie 
indywidualnego potencjału 
drzemiącego w młodym 
człowieku. Działania opar-
te na takich przesłankach 

mają szansę doprowadze-
nia do usamodzielnienia i 
uniezależnienia się młodych 
ludzi od służb społecznych 
– twierdzi Renata Majda, 
kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie. 

Program usamodzielnie-
nia określa sposób i formy 
współdziałania i wspierania 
osoby usamodzielnianej 
w kontaktach z rodziną i 
środowiskiem, uzyskania 
wykształcenia zgodnego z 
możliwościami i aspiracja-
mi osoby usamodzielnia-
nej, uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, pomocy w 
uzyskaniu uprawnień do 
ubezpieczenia zdrowotne-
go, podjęcia zatrudnienia, 
pomocy w uzyskaniu odpo-
wiednich warunków miesz-
kaniowych, a także pomocy 
w uzyskaniu przysługują-
cych świadczeń. 

- Ogromny nacisk kła-
dziemy na to, aby młodzi 
ludzie uczyli się i zdobywa-
li kwalifikacje zawodowe 
zgodne z ich możliwościami 
i aspiracjami. W 2020 roku 
5 spośród 47 usamodziel-
nianych osób kontynuowało 
naukę studiując na wyż-
szych uczelniach. Ponadto 
młodzież usamodzielniana 

kontynuowała również na-
ukę w szkołach policealnych, 
liceach ogólnokształcących, 
technikach, zasadniczych 

szkołach zawodowych oraz w 
szkołach specjalnych – pod-
sumowuje Renata Majda.                                                                                              
                                       (jk)

Pomoc pieniężna i rzeczowa
Wsparcie w ramach usamodzielnienia uzależnione jest 
od indywidualnej sytuacji usamodzielnianego wychowanka 
i była w 2020 roku przyznawana przez PCPR w formie: 
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, w wysokości
 30% kwoty 1 763 zł, tj. 528,90 zł do czasu zakończenia
 nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia
 (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa o pomocy
 społecznej),  nie mniej niż 526 zł miesięcznie na czas nauki,
 nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą
 25 roku życia (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa
 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), 
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości od
 100% do 400 % kwoty 1 763 zł. Wysokość procentowa
  jest uzależniona od rodzaju rodziny zastępczej lub placówki
  oraz czasu pobytu w poszczególnych formach opieki.
 Pomoc ta wypłacana jest jednorazowo (dot. osób, wobec
 których obowiązuje ustawa o pomocy społecznej), w wysokości
od 1735 zł do 6939 zł w zależności od rodzaju pieczy
zastępczej, którą osoba opuszcza oraz od okresu pobytu
w niej. Pomoc ta wypłacana jest jednorazowo lub w ratach,
nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą
26 roku życia (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), 
- pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
 w wysokości od 1763 zł (100% podstawy) do 5289 zł 
 (300% podstawy) - dot. osób, wobec których obowiązuje
 ustawa o pomocy społecznej, w formie pieniężnej lub
 rzeczowej w wysokości od 1577 do 3154 zł, wypłacanej
 nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą
 26 roku życia (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa 
 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

Można się rejestrować telefonicznie i na stronie internetowej

Punkt szczepień powszechnych w Kwidzynie
Od 4 maja trwają zapisy na szczepienia w punkcie szczepień powszechnych utwo-

rzonym w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie ul. 
Żwirki i Wigury 1. Rejestracja telefoniczna na szczepienie odbywa się od ponie-
działku do piątku, w godz. 8.00-15.00, pod numerem telefonu 795 501 849.

Można także zarejestro-
wać się dzwoniąc pod ogól-
nopolski numer telefonu 
989 lub korzystając ze stro-
ny internetowej www.pa-
cjent.gov.pl. Tygodniowo 
do punktu ma trafiać 1500 
szczepionek. Szczepienia, 
które rozpoczęły się 6 maja, 
odbywają przez cały tydzień, 
także w sobotę i niedzielę, 
w godz. 8.00-18.00. Utwo-
rzenie punktu to skutek 
zapowiadanego przez rząd 
zwiększenia dostaw do Pol-
ski szczepionek przeciw 
Covid-19. Nowo utworzony 

punkt funkcjonuje obok 
dotychczasowych punktów. 
Punkt szczepień powszech-

nych w Kwidzynie powstał 
przy współpracy samorzą-
dów powiatu i miasta Kwi-

dzyna oraz Spółki Zdrowie 
- Ratownictwo Medyczne.                                                                                           
                                   (op)
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Kwiecień w kwidzyńskim Domu Pomocy Społecznej

Wiosenne dekoracje i Dzień Czekolady
Podopieczni Rodzinnego Centrum Razem Fundacji Flow złożyli mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie życzenia wielka-

nocne. Ponieważ w domu nadal obowiązuje rygor sanitarny własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami przekazali na ręce terapeuty zajęciowego.
- Nasza kartka wielka-

nocna dotarła do Rodzin-
nego Centrum Razem za 
pośrednictwem poczty już w 
marcu. Przy okazji tej wizy-
ty wręczyliśmy przedstawi-
cielom Centrum upominek 
wykonany przez naszych 
mieszkańców. Choć Święta 
Wielkiej Nocy już kolejny 
rok z rzędu przebiegały ina-
czej niż przywykli do tego 
nasi mieszkańcy, to nie mo-
gło zabraknąć tradycyjnego 
święcenia pokarmów w 
Wielką Sobotę. 9 kwietnia 
pani Maria, nasza miesz-
kanka, obchodziła 85 uro-
dziny. Ten szczególny dzień 
uczciliśmy w kameralnym 
gronie współlokatorek pani 
Marii, dyrektor naszego 
domu oraz pracowników so-
cjalnych. W podobny sposób 
27 kwietnia uczciliśmy 70. 
urodziny pana Czesława. 
Spotkania przebiegły we 
wzruszającej, ale bardzo 
radosnej atmosferze. 30 
kwietnia urodziny obcho-
dziło aż 9 solenizantów, 
dla których nasze kucharki 
upiekły pyszne ciasto, a 
pracownicy socjalni przy-
gotowali kameralne spot-
kanie - twierdzi Karolina 
Dunaj, terapeuta zajęciowy 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie.

12 kwietnia w kwidzyń-

skim DPS obchodzono Dzień 
Czekolady. 

- Z tej okazji wszyscy 
uczestnicy terapii zajęciowej 
zostali poczęstowani gorącą 
czekoladą z bitą śmietaną. 
Na co dzień bardzo dbamy o 
dietę naszych mieszkańców, 
ale w taki dzień jak ten, 

przymknęliśmy oko na wy-
tyczne dietetyków. Kwiecień 
dla naszych domowych cu-
kierników stal pod znakiem 
muffinek. W każdy czwar-
tek nasi mieszkańcy piekli 
pyszne babeczki o smakach 
czekoladowym, bananowym 
i makowo-pomarańczowym. 

Nasze mieszkanki i niektó-
rzy mieszkańcy lubią nie 
tylko zajęcia kulinarne. 
Chcąc zaprosić do nas wios-
nę wykonaliśmy wiosenne 
dekoracje, które zdobią po-
koje naszych mieszkańców 
- mówi Karolina Dunaj.

W kwietniu mieszkańcy 

i pracownicy domu pożeg-
nali mieszkankę Teresę 
Kępską. 

- Pani Teresa była naszą 
mieszkanką od 2018 roku 
i cieszyła się bardzo dużą 
sympatią współmieszkań-
ców. Od 2020 roku pełniła 
funkcję przewodniczącej 

Rady Mieszkańców w na-
szym Domu - twierdzi Ka-
rolina Dunaj. 

Niestety kwiecień oka-
zał się kolejnym zimnym 
miesiącem i większość za-
jęć musiała odbywać się w 
domu.

                                 (op)

Podopieczni Rodzinnego Centrum Razem Fundacji Flow złożyli mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie życzenia wielkanocne. Ponieważ w domu nadal obowiązuje rygor sanitarny własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami przekazały na 
ręce terapeuty zajęciowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zdjęcia: Karolina Dunaj



                            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.

Osoby przebywające w kwarantannie mogą uzy-
skać pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie. Dzwoniąc można pod numery 
telefonów: 55 646 18 00 i 55 279 99 15 w godzinach 
od 7.00-15.00. Można także wysłać wiadomość 
pocztą elektroniczną na adres psycholog@pc-
prkwidzyn.pl, podając swoje imię i nazwisko oraz 
nr telefonu. W tytule wiadomości należy wpisać: 
„pomoc psychologiczna”. Psycholog skontaktuje 
się najszybciej jak to będzie możliwe. 

Pomoc dla osób w kwarantannie

Fabian Skalmowski urodził się w 2017 
roku, a w swoim życiu już dużo wycier-
piał. Chłopiec przeszedł kilka operacji, a 
czekają go kolejne. Fabiś, bo tak mówią do 
niego najbliżsi, urodził się z wadą wrodzo-
ną serca. Niedorozwój lewej komory serca 
(HLHS) spowodował, że chłopiec ma tylko 
jedną działającą komorę. Obecnie dziecko 
potrzebuje stałego monitorowania pozio-
mu krzepliwości krwi. Musi brać także 
różne leki. To wszystko kosztuje, dlatego 
potrzebuje wsparcia finansowego.

- W 26 tygodniu ciąży le-
karze ze Szpitala Bielańskie-
go w Warszawie wykonali 
plastykę zastawki aortalnej 
ale pomimo tego mój synek 
urodził się z sercem jednko-
morowym. Gdy miał 16 dni, 
odbyła się pierwsza operacja 
w Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. Druga operacja 
została przeprowadzona 22 
maja 2018 roku również w 
Centrum Zdrowia Dziecka. 
1 października 2019 lekarze 
przeprowadzili operację wsta-
wienia sztucznej zastawki 
trójdzielnej w serduszku, gdyż 
jego zastawka miała bardzo 
dużą niedomykalność. Po tej 
operacji musimy codziennie 
mierzyć krzepliwość krwi spe-
cjalnym aparatem do pomiaru, 
który wypożyczyła nam Fun-
dacja Serce Dziecka do której 
należymy. Aparat kosztuje 

Potrzebne wsparcie

ok. 3 tys. zł. Do tego musimy 
kupować paski które są bardzo 
drogie. 24 sztuki kosztują 325 
zł, a my wykorzystujemy jeden 
pasek dziennie. Do tego potrze-
bujemy bardzo dużo innych 
lekarstw kardiologicznych, aby 
polowa serduszka funkcjonowa-
ła w miarę dobrze. W przyszłości 
czekają go jeszcze dwie operacje 
serca, w tym wymiana zastawki 
i trzeci etap leczenia serca jed-
nokomorowego - twierdzi mama 
Fabiana.

Pieniądze potrzebne są także 
na rehabilitację chłopca. Fabian 
udowadnia, że połowa serca 
potrafi czasami bić mocniej niż 
całe. Może znajdą się osoby, 
które zechcą wesprzeć Fabisia w 
jego walce o zdrowie i samodziel-
ność. Osoby, które chciałyby 
pomóc mogą to zrobić poprzez 
stronę www.pomagamy.pl.


