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DODATEK BEZPŁATNY        WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KWIDZYNIE           26.05.21 r.  Nr 282 ROK 17 

Działalność placówek dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej Działalność placówek dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej 
nadal pozostaje zawieszona. 13 marca ubiegłego roku z powodu pandemii wojewoda pomorski zawie-nadal pozostaje zawieszona. 13 marca ubiegłego roku z powodu pandemii wojewoda pomorski zawie-
sił działalność placówek. Zajęcia wznowiono 28 maja. Z powodu trzeciej fali pandemii obecna przerwa sił działalność placówek. Zajęcia wznowiono 28 maja. Z powodu trzeciej fali pandemii obecna przerwa 
trwa od 2 listopada ubiegłego roku. Powrót do normalnego funkcjonowania zależeć będzie od poziomu trwa od 2 listopada ubiegłego roku. Powrót do normalnego funkcjonowania zależeć będzie od poziomu 
wyszczepialności niepełnosprawnych uczestników zajęć oraz pracowników.wyszczepialności niepełnosprawnych uczestników zajęć oraz pracowników.                                                                            str. IVstr. IV
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Dzienny Dom Pobytu wznowi działalność stacjonarną?

Zajęcia dla seniorów nadal w ich domachZajęcia dla seniorów nadal w ich domach
Pojawiła się szansa, że Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Kwidzynie wznowi 

działalność w czerwcu. Na razie, z powodu zagrożenia koronawirusem, seniorzy 
nadal uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ich domach. Placówka działa od 
września 2017 roku w zmodernizowanym prawie cztery lata temu gmachu przy ul. 
Warszawskiej. Domem zawiaduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, 
wykonany podczas zajęć terapeutycznych pro-wykonany podczas zajęć terapeutycznych pro-
wadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w wadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. WTZ prowa-Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. WTZ prowa-
dzi Fundacja �Misericordia� w Kwidzynie.dzi Fundacja �Misericordia� w Kwidzynie.    

                                        Górki 4  82-500 KwidzynGórki 4  82-500 Kwidzyn
                 tel./faks  55 279 35 64                 tel./faks  55 279 35 64
             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
          www.fundacjamisericordia.pl          www.fundacjamisericordia.pl

- 27 kwietnia wojewoda po-
morski zmienił swoją decyzję 
z 2 listopada ubiegłego roku 
i polecił stopniowe odwiesza-
nie działalności dziennych 
domów i klubów seniora, w 
tym placówek działających 
w ramach Programu Senior+. 
Zwróciliśmy się do Państwo-
wego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Kwidzynie 
o zajęcie stanowiska w spra-
wie wznowienia zajęć w na-
szej placówce. W odpowiedzi 
na pismo otrzymaliśmy infor-
mację, że sanepid nie zgłasza 
uwag do ponownego otwarcia 
domu, jednak sugeruje, aby 
odbyło się to po zaszczepie-
niu kadry oraz uczestników, 
którzy nie odbywali izolacji 
w ciągu sześciu ostatnich 
miesięcy, dwiema dawkami 
szczepionki przeciwko Covid-
19. Na dzień dzisiejszy po-
wyższe wymagania spełnione 
są przez 22 uczestników i 
wszystkie osoby pracujące 
w placówce. Aktualnie bę-
dziemy przesyłać pismo do 
wojewody informujące, że 
zamierzamy wznowić naszą 
działalność. Mamy nadzieję, 
że w czerwcu uda nam się 
ponownie spotkać z naszymi 

Pojawiła się szansa, że Dzienny Dom Pobytu Senior + w Kwidzynie wznowi działalność w czerwcu. Na razie, z powodu zagrożenia koronawirusem, seniorzy 
nadal uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ich domach.                                                                                                           Fot. archiwum DDP Senior+

seniorami - twierdzi Małgo-
rzata Jedlina, koordynator 
Dziennego Domu Pobytu.  

Obecnie działania prowa-
dzone przez placówkę odby-
wają się głównie w domach 
seniorów.

- Seniorów, którzy zgła-
szają taką chęć odwiedza 
również nasza terapeutka za-
jęciowa, która pracuje z nimi 
i dowozi materiały do terapii. 
Z osobami potrzebującymi 
pomocy, w stałym kontakcie 
pozostaje psycholog. W za-
leżności od sytuacji danego 
seniora odwiedza go w domu 
bądź pozostaje w kontakcie 
telefonicznym. Uczestnicy 
niezmiennie otrzymują jeden 
gorący posiłek, dostarczany 
codziennie od poniedziałku 
do piątku do miejsca za-
mieszkania. Za posiłki se-
niorzy nie płacą. Nadal trwa 
akcja �Wspieraj seniora�, w 
ramach której pracownicy 
placówki chętnym osobom 
robią niezbędne zakupy i 
dostarczają je do domu. Oczy-

wiście koszty zakupów ponosi 
senior. Gdy zaistnieje taka 
potrzeba, rejestrujemy se-
niorów do lekarzy, odbieramy 
wyniki badań, wykupujemy 
leki czy pomagamy im opłacić 
różne należności. Zdarza się, 
że podwozimy seniorów do 
banku czy lekarza. Obecnie 
pomagamy także naszym 
seniorom w spisie powszech-
nym - mówi Małgorzata Jed-
lina.

Aby zostać uczestnikiem 
zajęć, trzeba być mieszkań-
cem miasta i nie pracować 
zawodowo. Do udziału w 
zajęciach przyjmowane są 
osoby, które ukończyły 60 lat. 
Dom przeznaczony jest dla 
osób, które są samodzielne i 
nie wymagają opieki. 

                                   (jk)

Placówka działa od września 2017 roku w zmodernizowanym prawie cztery lata temu gmachu przy ul. 
Warszawskiej. Domem zawiaduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.                            Fot. archiwum

Punkt szczepień powszechnych już działa 

Szczepią przy ulicy Szczepią przy ulicy 
Żwirki i WiguryŻwirki i Wigury

6 maja rozpoczęły się szczepienia w kwi-
dzyńskim punkcie szczepień powszech-
nych. Punkt ten znajduje się w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Kwidzynie przy ul. Żwirki i Wigury 1.

W pierwszym tygodniu 
do punktu szczepień trafiło 
1000 szczepionek firmy 
AstraZeneca i 500 szczepio-
nek firmy Moderna. Punkt 
ma do dyspozycji 1500 
szczepionek tygodniowo. 
Rejestracja telefoniczna od-
bywa się od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00-15.00 
pod numerem telefonu 795 
501 849, a także ogólnopol-
skiego telefonu 989. Można 
także zarejestrować się 
przez stronę www.pacjent.
gov.pl. Szczepienia odby-
wają się codziennie, także 
w sobotę i niedzielę, w go-

dzinach 8.00-18.00. Otwar-
cie kwidzyńskiego punktu 
szczepień powszechnych 
spotkało się z negatywną 
odpowiedzią przeciwników 
szczepień. Przed bramą 
wjazdową i na chodniku 
pojawiły się graffiti o treś-
ciach mających zniechęcić 
do zaszczepienia się. Kwi-
dzyński punkt szczepień 
powszechnych został utwo-
rzony przez spółkę �Zdrowie 
- Ratownictwo Medyczne�, 
miasto Kwidzyn i Starostwo 
Powiatowe w Kwidzynie.

 Przemysław Rutkowski

6 maja rozpoczęły się szczepienia w kwidzyńskim punkcie szczepień powszechnych, który utworzono w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie przy ul. Żwirki i Wigury 1. 
                                                                                                                                          Fot. archiwum
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Program wyrównywania różnic między regionami III

Złożono cztery projekty do PFRONZłożono cztery projekty do PFRON
Powiat kwidzyński złożył cztery projekty o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III. Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 
domach samopomocy,  to tylko niektóre z zadań, które realizowane są w ramach  programu. Samorząd powiatu kwidzyńskiego uczestniczy w 
programie od początku jego uruchomienia w 2003 roku. Jego realizacją zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III złożono dwa projekty, których celem jest doposażenie lub wymiana zużytego wyposażenia znajdującego się w pracowniach terapeutycznych warsztatów 
terapii zajęciowych działających w Ryjewie i Kwidzynie z siedzibą w Górkach. Na zdjęciu: siedziba kwidzyńskiego WTZ.                                                                                                                      Fot. archiwum

Podpisano umowę z wojewodą pomorskim

Asystenci dla osoby niepełnosprawnejAsystenci dla osoby niepełnosprawnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło przygotowania do realizacji pro-

gramu �Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej�. To program opracowany przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze na jego realizację pochodzą 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- 18 maja podpisałam umo-
wę z wojewodą. Już niedługo 
powinnyśmy otrzymać pie-
niądze na realizację progra-
mu. W najbliższym czasie 
ogłosimy nabór uczestników 
do udziału w tym programie 
oraz rozpoczniemy wyłania-
nie realizatora tej usługi 
� twierdzi Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

Samorząd powiatu uzy-
skał na realizację programu 
ponad 123 tys. zł. Wsparcie 

asystenta ma między innymi 
umożliwić osobom niepełno-
sprawnym jak największą 
niezależność w życiu. Asy-
sten pomoże między innymi 
przy wykonywaniu codzien-
nych czynności, w tym wyj-
ściu z domu, w zakupach, 
dojazdach na rehabilitację, a 
także w załatwieniu różnych 
urzędowych formalności. 
Wsparciem ma zostać obję-
tych dziesięć osób niepełno-
sprawnych. Łączna liczba 
godzin wsparcia asystenta 
osobistego to 2700 godzin. Po-

moc będzie udzielana przez 
cały tydzień. Adresatami 
wsparcia, w ramach pro-
gramu �Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej�,  
będą dzieci do 16 roku życia 
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co 
dzień  opiekuna dziecka w 

procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji. Program 
adresowany jest również 
do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepeł-
nosprawności. To druga 
edycja programu, w którym 
uczestniczy samorząd po-
wiatu. W ubiegłym roku po-
wiat uzyskał ponad 94 tys. zł 
na jego realizację. Wsparciem 
objęto wówczas także dziesięć 
osób niepełnosprawnych. 

                                   (jk) 

Program podzielony jest na 
obszary, które obejmują róż-
ne formy wsparcia. Obszar B 
dotyczy likwidacji barier w 
urzędach, placówkach eduka-
cyjnych lub środowiskowych 
domach samopomocy w za-
kresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym porusza-
nia się  i komunikowania.

- W tym obszarze projekt 
złożył Urząd Miejski w Kwi-
dzynie. Jego celem jest do-
stosowanie architektoniczne 
budynku urzędu dla osób 
ze szczególnymi potrzebami 
poprzez dokonanie uspraw-
nień wpływających na po-
prawę użyteczności gmachu 
urzędu oraz świadczonych w 
nim usług - informuje Lidia 
Wiśniewska z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Obszar F to tworzenie 
warsztatów terapii zajęcio-
wej oraz przeciwdziałanie 
degradacji infrastruktury w 
istniejących warsztatach. 

- W zakresie dotyczącym 
przeciwdziałania degradacji 
infrastruktury istniejących 
warsztatów terapii zajęcio-
wej złożono dwa projekty, 
których celem jest doposa-
żenie lub wymiana zużytego 
wyposażenia znajdującego się 
w pracowniach terapeutycz-
nych. Umożliwi to realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji  
zawodowej i społecznej nie-
pełnosprawnych uczestników 
warsztatów - twierdzi Lidia 
Wiśniewska.

Samorząd powiatu złożył 
także projekt w ramach ob-

szaru G dotyczący finanso-
wania zadań ustawowych 
dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełno-
sprawnych. Projekt dotyczy 
aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych poprzez 

refundację kosztów wypo-
sażenia dwóch stanowisk 
pracy dla osób niepełno-
sprawnych. 

Podczas poprzedniej, za-
kończonej już edycji �Pro-
gramu wyrównywania różnic 

między regionami� Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

samorząd miasta uzyskał 
dofinansowanie  do zakupu 
samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Nowym 
pojazdem, które trafiło do 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kwidzy-
nie są dowożone osoby nie-
pełnosprawne do placówek 
oświatowo-wychowawczych 
i środowiskowych domów 
samopomocy. W ramach pro-
gramu dofinansowany został 
zakup wyposażenia do dwóch 
warsztatów terapii zajęciowej 
w Ryjewie i Kwidzynie. Dofi-
nansowanie, w kwocie 60 tys. 
zł, uzyskał także  Powiatowy 
Urząd Pracy w Kwidzynie. 
Pieniądze zostały przezna-
czone na refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pra-
cy osoby niepełnosprawnej. 
Dzięki środkom z programu 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, otrzymało 137 tys. 
zł na budowę windy oraz 
dostosowanie łazienek do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych w swojej siedzibie przy 
ul. Hallera w Kwidzynie. In-
westycja została zakończona 
w grudniu ubiegłego roku. 

                                   (jk)
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Musi wzrosnąć poziom wyszczepialności

Kiedy wznowienie działalności?Kiedy wznowienie działalności?
Działalność placówek dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów 

terapii zajęciowej nadal pozostaje zawieszona. 13 marca ubiegłego roku z powodu pan-
demii wojewoda pomorski zawiesił działalność placówek. Zajęcia wznowiono 28 maja. 
Z powodu trzeciej fali pandemii obecna przerwa trwa od 2 listopada ubiegłego roku. 
Powrót do normalnego funkcjonowania zależeć będzie od poziomu wyszczepialności 
niepełnosprawnych uczestników zajęć oraz pracowników.   

- Wystąpiliśmy do sanepidu 
w sprawie otwarcia warszta-
tów terapii zajęciowej oraz 

Powiatowego Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 
Kwidzynie. Sanepid uzależ-

nia jednak odwieszenie dzia-
łalności od poziomu wyszcze-
pialności. Obecnie zarówno w 
powiatowym środowiskowym 
domu samopomocy oraz war-
sztatach terapii zajęciowej 
poziom ten był bardzo niski. 
Powodem wiek uczestników. 
Przykładowo w kwidzyńskim 
Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej 30 niepełnosprawnych 
uczestników to osoby mło-
de, których nie obejmował 
program szczepień. Dopiero 
10 maja rząd wprowadził 
zmiany, na mocy których 
pracownicy, opiekunowie i 
uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowych mogą się 
szczepić. Szczepienia obej-
mują także pracowników i 
uczestników środowiskowych 
domów samopomocy. 18 maja 
grupy osób niepełnospraw-
nych, a także opiekunowie i 
pracownicy mogli zaszczepić 
się w punkcie szczepień w 
Kwidzynie. Po zaszczepieniu 
większej grupy osób wystą-
pimy ponownie z pismem do 
Sanepidu. Zgoda uzależniona 
będzie od poziomu zaszcze-
pienia pracowników i uczest-
ników. To musi być wysoki 
procent wyszczepialności, 
aby rekomendacja sanepidu 
była pozytywna - podkreśla 

Renata Majda.
Dodaje, że wszystkie pla-

cówki muszą mieć także 
przygotowane procedury, 
które pozwolą zachować obo-
wiązujący reżim sanitarny. 

- Oczywiście może zda-
rzyć się tak, że to wojewoda 
zdecyduje o odwieszeniu 
działalności warsztatów 
czy środowiskowych domów 
samopomocy. Uważam, że 
maj będzie decydujący, jeśli 
chodzi o wzrost liczby osób 
zaszczepionych. Być może w 
drugiej połowie czerwca  uda 
się wznowić działalność, ale 
oczywiście wszystkie będzie 
zależało od poziomu wy-
szczepialności pracowników 
i uczestników, a także od sy-
tuacji epidemicznej - uważa 
Renata Majda, kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 

Obecnie tam gdzie to tylko 
możliwe placówki prowadzą 
zajęcia z osobami niepełno-
sprawnymi w trybie zdal-
nym. Kierujący placówkami 
podkreślają jednak, że izo-
lacja sprawia, że osiągnięte 
wcześniej efekty dotyczące 
między innymi rehabilitacji 
społecznej, a także medycznej 
zostaną w części utracone. 

                                   (jk)

          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

Działalność placówek dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej nadal pozostaje zawieszona. Wojewoda pomorski decyzję o odwieszaniu działalności powierzył starostom, ale po rekomen-
dacji Sanepidu. Obecna przerwa trwa od 2 listopada ubiegłego roku. Na zdjęciu:  zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach.             Fot. archiwum

Każdy może się zaszczepić

Od 9 maja każda osoba pełnoletnia może już 
zarejestrować się na szczepienie przeciw Co-
vid-19. W kwietniu z powodu rozwoju trzeciej 
fali epidemii i dzięki deklaracjom zwiększe-
nia dostaw szczepionek Narodowy Program 
Szczepień został przyspieszony - zrezygnowa-
no z podziału szczepień na etapy i rozpoczęto 
stopniowe udostępnianie możliwości rejestra-
cji na szczepienie coraz młodszym osobom.

Szczepionki Szczepionki 
dla wszystkichdla wszystkich

17 maja rozpoczęła się 
również rejestracja na szcze-
pienie dla młodzieży w wieku 
16 i 17 lat. Dla tej grupy osób 
został przygotowany osobny 
kwestionariusz wstępnego 
wywiadu przesiewowego dla 
osób niepełnoletnich, który 
należy wypełnić razem z ro-
dzicem lub opiekunem praw-
nym. Jeśli kwestionariusz 
zostanie wypełniony i pod-
pisany w domu, nastolatek 
będzie mógł przyjść na szcze-
pienie sam. W przeciwnym 
razie będzie musiał przyjść 
z rodzicem lub opiekunem i 
wypełnić kwestionariusz w 
punkcie szczepień. Osobom, 
które ukończą 16 lat, e-skie-
rowania będą wystawiane raz 
w tygodniu - w poniedziałki. 
Młodzież w wieku poniżej 18 

lat będzie szczepiona wyłącz-
nie szczepionką firmy Pfizer. 
Ponadto 10 maja ułatwiono 
możliwość zaszczepienia się 
osobom niepełnosprawnym. 
Osoby z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności w stopniu 
znacznym oraz ich opie-
kunowie mogą zaszczepić 
się w dowolnym punkcie 
szczepień powszechnych bez 
konieczności wcześniejszego 
umawiania się. Możliwość 
przeprowadzania szczepień 
otrzymały również ośrodki 
opieki i aktywności osób 
niepełnosprawnych, w tym 
warsztaty terapii zajęciowej. 
Mogą one szczepić swoich 
uczestników, ich opiekunów 
oraz swoich pracowników.

   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 Na-
rodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19. 
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Pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową

Zostały  pieniądze na turnusy, kończą się na likwidację barierZostały  pieniądze na turnusy, kończą się na likwidację barier
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie dysponuje jeszcze pieniędzmi, które przeznaczone są na dofinansowanie wyjazdów oso 

niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Nie ma natomiast już pieniędzy na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze. Kończą się pieniądze na likwidację barier architektonicznych. Wysokość środków z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych na bieżący rok dla powiatu kwidzyńskiego to ponad 3,1 mln zł.

- Mamy jeszcze pieniądze 
na dofinansowanie wyjazdów 
na turnusy rehabilitacyj-
ne. Zachęcam do składania 
wniosków. Wprawdzie nie 
ma już możliwości skorzy-
stania z turnusów w maju 
i czerwcu. Terminy do 5 
czerwca zostały wstrzymane, 
ale można składać wnioski 
na późniejsze terminy. Przy-
pominam jednak, że wnioski 
mogą składać osoby, które 
nie korzystały z turnusów 
w ubiegłym roku lub w ogóle 
w nich jeszcze nie uczestni-
czyły. O dofinansowanie do 
turnusu rehabilitacyjnego 
można zabiegać co drugi 
rok. Po długim okresie izo-
lacji związanej z pande-
mią wyjazd na turnus jest 
jak najbardziej wskazany 
i zachęcam do składania 
wniosków o dofinansowanie 
� mówi Renata Majda, kie-
rownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.

Osoby niepełnosprawne, 
które chcą wyjechać na tur-
nus rehabilitacyjny mu-
szą przedstawić negatywny 
wynik testu na obecność 
SARS-CoV-2. Test musi być 
wykonany nie wcześniej niż 
cztery dni przed terminem 
rozpoczęcia turnusu. Osoby 
zaszczepione muszą oka-
zać potwierdzenie przyjęcia 
szczepionki. Tak wynika z 
rozporządzenia Rady Mini-
strów z 14 maja bieżącego 
roku, które zmieniło rozpo-
rządzenie w sprawie usta-
nowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Zasady te 
obowiązują także opiekuna 
uczestnika turnusu, jeżeli 

konieczność jego obecności 
wynika z wniosku lekarza 
kierującego osobę niepełno-
sprawną na turnus rehabili-
tacyjny. W tym roku na do-
finansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych 
i opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych samorząd 
powiatu przeznaczył 230 tys. 
zł. W ubiegłym roku z tej for-
my rehabilitacji skorzystało 
115 osób.

Skończyły się już pie-
niądze na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt re-
habilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki po-
mocnicze. W tym roku była 
to kwota ponad 339 tys. zł. 
Kończą się także pieniądze 
na likwidację barier archi-
tektonicznych.

- Zwykle jednak pod koniec 
roku zostaje nam trochę 
pieniędzy z innych działań 
i wówczas przerzucamy je 
na realizację tego zadania. 
Kończą się nam środki na 
likwidację barier architek-
tonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu. To zadanie 
każdego roku  cieszy się wiel-
ką popularnością - podkreśla 
Renata Majda. 

Dodaje, że dofinansowa-
nie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomoc-
nicze może być kontynuowa-
ne w przyszłym roku. Osoby, 
które nie otrzymały pomocy 
w danym roku będą mogły 
zgłosić się w sprawie dofi-
nansowania z tegorocznymi 
fakturami w celu dokonania 

refundacji. Rozdysponowane 
zostały już pieniądze na dofi-
nansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. Na to 
zadanie przeznaczono w tym 
roku 70 tys. zł. Adresatem 
pieniędzy są organizacje, 

które w swoich statutach 
mają zapisane działania na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych.

- Każda organizacja mogła 
do 30 listopada ubiegłego 
roku złożyć wniosek o do-
finansowanie działań na 
kolejny rok. Dużo organizacji 
przygotowało projekty i wystą-
piło o dofinansowanie. Mamy 
jednak pierwsze rezygnacje, 
gdyż z powodu pandemii nie 
można było zorganizować 
imprezy, ale wiele organizacji 
działa bardzo aktywnie i będą 
chciały realizować swoje pro-
jekty w tym roku. Przesuwają 
jedynie termin organizacji 
imprez na lato lub wczesną 
jesień. Jesteśmy bardzo ela-
styczni i wyrażamy zgodę na 
przesunięcie terminów - wy-
jaśnia Renata Majda.

W tym roku kwota na dofi-
nansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych została 
przez samorząd zwiększona, 
w porównaniu z ubiegłym 
rokiem, o 20 tys. zł.

                                   (jk) 

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

Osoby przebywające w kwarantannie mogą uzyskać pomoc w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Dzwoniąc można pod numery 

telefonów: 55 646 18 00 i 55 279 99 15 w 
godzinach od 7.00-15.00. Można także 
wysłać wiadomość pocztą elektronicz-
ną na adres psycholog@pcprkwidzyn.
pl, podając swoje imię i nazwisko oraz 
nr telefonu. W tytule wiadomości na-
leży wpisać: �pomoc psychologiczna�. 
Psycholog skontaktuje się najszybciej 
jak to będzie możliwe. 

Pomoc dla osób w kwarantannie

Rozdysponowane zostały już pieniądze na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Na to zadanie przeznaczono w tym roku 70 tys. zł.                                      Fot. archiwum



                            ul. Hallera 5ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm               e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl                        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 KatolickichStowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn                                                         82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59                                               ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl                                              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� Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57                      tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67                 tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl             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, Malbork,  ul. Armii Krajowej 70ul. Armii Krajowej 70
                                                                                                      55 247 26 96 i 55 272 80 8055 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
IInteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. nteresanci 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 20Miejsko-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 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 Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82Gminny 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 26Miejski 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 47Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

                                            ul. Grudziądzka 8ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach                                            Filia w Prabutach
                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Dyżury 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 59ul. Braterstwa Narodów 59
                                                      82-500 Kwidzyn                                                      82-500 Kwidzyn
                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                         e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl                                         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, Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
      e-mail: dom@dpsryjewo.ple-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.ple-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 00tel. 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�Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           82-420 Ryjewo                           82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57            tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja �Misericordia� Fundacja �Misericordia� 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 KwidzynWarsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                            tel./fax: 55 279 3564                            tel./fax: 55 279 3564
                                  www.fundacjamisericordia.plwww.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 18aul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub AbstynentaStowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)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-Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 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 95Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6 ul. Ogrodowa 6          
          Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org         www.soswkwidzyn.edupage.org
       e-mail: sekretariat@spdpkwidzyn.pl       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:Domy dla Dzieci:
                                                    Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w KwidzynieDom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                          tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja)                           tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).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 �w. 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 ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

                             ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30                                     tel./faks 55 261 80 30 
                                      e-mail:aac@aac.pl                                       e-mail:aac@aac.pl 
                                    www.aac.netidea.pl                                    www.aac.netidea.pl

                     ul. Grudzi¹dzka 6ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26                       tel. 55 646 16 26

                                           ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynieul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                                  tel./faks 55 279 30 22                                                   tel./faks 55 279 30 22 
                                                   e-mail:otir@post.pl                                                   e-mail:otir@post.pl
                                                        www.aac.pl                                                        www.aac.pl

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w GdańskuOśrodek Adopcyjny w Gdańsku  
ul. Hallera 14, ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji �Dla Rodziny� w Gdańsku Ośrodek Adopcyjny Fundacji �Dla Rodziny� w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75tel. 58 511 03 75
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       82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 1882-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl,   e-mail: iwetka1974@wp.pl,  tel. 603 969 555tel. 603 969 555
               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl                                www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                                 www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Nie rezygnują z planowanych imprez

Seniorzy odwieszają zajęciaSeniorzy odwieszają zajęcia
Seniorzy ze Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie wzna-

wiają zajęcia zawieszone z powodu trzeciej fali pandemii. 
Wznawiana jest gimnastyka rozciągająca, która odbywa się w 
poniedziałki i czwartki o godz. 14.00 w sali przy ul. Wiejskiej.

Zajęcia gimnastyczne w 
pływalni przy ul. Wiejskiej 
wznowione mają zostać od 1 
czerwca i odbywać się będą 
we wtorki i piątki o godz. 
6.30. Uczestniczyć w nich 
będzie mogło 15 osób. Ewa 
Stec, prezes Stowarzyszenia 
Seniorzy 50+ w Kwidzynie, 
cały czas zachęca do szcze-
pień.

- Tylko w ten sposób uchro-
nimy się przed poważnymi 

skutkami zakażenia, a także 
ograniczymy rozprzestrze-
nianie się wirusa � podkreśla 
Ewa Stec, która jest człon-
kiem Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych.

Stowarzyszenie Seniorzy 
50+ zrzesza ponad 190 osób. 
Seniorzy bardzo aktywnie 
działają na rzecz innych 
mieszkańców miasta i powia-
tu kwidzyńskiego. Organi-

zują wiele różnych spotkań, 
zajęć rekreacyjnych oraz 
imprez. W tym roku stowa-
rzyszenie planuje między in-
nymi zorganizowanie takich 
imprez, jak �Przy ognisku 
o powiecie kwidzyńskim  - 
spotkania międzypokolenio-
we� i �Roztańczony senior�. 
Terminy organizacji imprez 
uzależnione będą od sytuacji 
epidemicznej. 

                                   (jk)

PCPR przygotowuje wniosek

Pomoc dla dzieci i pracownikówPomoc dla dzieci i pracowników
Samorząd powiatu będzie uczestniczył w projekcie �Pomorskie 

dzieciom�. Celem projektu, realizowanego przez samorząd woje-
wództwa pomorskiego, jest łagodzenie skutków epidemii Covid-
19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Wsparcie udzielane ma 
być dzieciom i młodzieży 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
w szczególności przebywa-
jących w rodzinnej i instytu-
cjonalnej pieczy zastępczej, 
a także objętych opieką ho-
spicjów domowych. Pomoc 
ma być skierowana także do 
pracowników placówek opie-
kuńczo-wychowawczych oraz 
kadry realizującej specjali-
styczne usługi w hospicjach 
domowych dla dzieci.

- Jesteśmy na etapie przy-
gotowywania wniosku, który 
złożymy do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku. 

Planujemy wsparcie dla ok. 
40 dzieci w rodzinach za-
stępczych oraz dla wszyst-
kich dzieci i młodzieży prze-
bywających w placówkach 
opiekuńczo wychowawczych 
oraz pracowników. Wniosek 
musimy złożyć do 15 czerwca. 
Na razie jesteśmy na etapie 
ustalania szczegółów, które 
ujmiemy we wniosku � twier-
dzi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kwidzynie.

Projekt �Pomorskie dzie-
ciom� ma być realizowany 
do końca czerwca 2023 roku. 
W jego ramach przyznawane 
będą granty na wybrane usłu-

gi społeczne. Efektem projek-
tu ma być objęcie wsparciem 
ponad 2,5 tys. dzieci i ponad 
600 pracowników placówek 
instytucjonalnej pieczy za-
stępczej oraz pracowników 
hospicjów domowych z woje-
wództwa pomorskiego, w tym 
z powiatu kwidzyńskiego. Ze 
wsparcia projektu �Pomor-
skie dzieciom� będą mogły 
skorzystać również rodziny 
zastępcze i pracownicy orga-
nizatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Projekt został 
uzgodniony i uzyskał akcep-
tację wojewody.

                                   (jk)

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z powodu pande-

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z powodu pande-

mii  jest zawieszona do odwołania, ale czynimy starania, 

mii  jest zawieszona do odwołania, ale czynimy starania, 

aby zajęcia mogły zostać wznowione jak najszybciej.

aby zajęcia mogły zostać wznowione jak najszybciej.

Seniorzy ze Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie chcieliby już powrotu do normalności i organizowania spotkań i wycieczek, które musiały zostać odwołane 
lub odbyły się w ograniczonej formie z powodu pandemii.                                                                                                                      Fot. Roman Wiśniewski
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