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Wznowiono działalność placówek dziennego pobytu  dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii Wznowiono działalność placówek dziennego pobytu  dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii 
zajęciowej. Zajęcia, po pozytywnej rekomendacji sanepidu i na podstawie decyzji zarządu powiatu, rozpoczęto zajęciowej. Zajęcia, po pozytywnej rekomendacji sanepidu i na podstawie decyzji zarządu powiatu, rozpoczęto 
7 czerwca. Przerwa w zajęciach trwała siedem miesięcy. Na zdjęciu: wznowiona została rehabilitacja uczestni-7 czerwca. Przerwa w zajęciach trwała siedem miesięcy. Na zdjęciu: wznowiona została rehabilitacja uczestni-
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Siedem miesięcy zawieszenia zajęć

Powrót do aktywnej rehabilitacjiPowrót do aktywnej rehabilitacji
Wznowiono działalność placówek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej. Zajęcia, po pozytyw-

nej rekomendacji sanepidu i na podstawie decyzji zarządu powiatu, rozpoczęto 7 czerwca. Przerwa w zajęciach trwała siedem miesięcy.
- Pozytywna decyzja dotycząca 

wznowienia zajęć w warsztatach 
terapii zajęciowej w Ryjewie i 
Kwidzynie oraz Powiatowym Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy 
w Kwidzynie była uzależniona od 
poziomu wyszczepialności. Przed 
10 maja była ona niska. Dopiero 
od tego dnia rząd wprowadził 
zmiany, na mocy których pra-
cownicy, opiekunowie i uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowych 
mogli się szczepić. Szczepie-
nia objęły także pracowników i 
uczestników środowiskowych do-
mów samopomocy. 18 maja grupy 
osób niepełnosprawnych, a także 
opiekunowie i pracownicy, którzy 
wcześniej nie mogli skorzystać ze 
szczepień, mogli zaszczepić się w 
punkcie szczepień powszechnych 
w Kwidzynie. Obecny, wysoki 
poziom wyszczepialności, a także 
przygotowanie przez placówki 
procedur zapewniających zacho-
wanie reżimu sanitarnego były 
powodem pozytywnej rekomenda-
cji sanepidu i decyzji zarządu po-
wiatu. Poza tym liczba zakażeń w 
powiecie kwidzyńskim jest obec-
nie bardzo niska - mówi Renata 
Majda, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

Z powodu pandemii 13 mar-
ca ubiegłego roku wojewoda 
pomorski zawiesił działalność 
w takich placówkach, jak war-
sztaty terapii zajęciowej czy 
środowiskowe domy samopo-
mocy. Wznowienie działalności 
nastąpiło 28 maja. Kolejna 
przerwa trwała od 2 listopada 
ubiegłego roku do 7 czerwca 
tego roku.                             (jk)  

Pozytywna decyzja dotycząca wznowienia zajęć w warsztatach terapii zajęciowej w Ryjewie i Kwidzynie oraz Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwidzynie była uzależniona od poziomu wyszczepialności. Na zdjęciach: pierwszy tydzień zajęć w 
Warszatcie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach, prowadzonym przez kwidzyńską Fundację �Misericordia�.
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Coraz mniej chętnych do szczepienia

Rusza promocja szczepień przeciw COVID-19Rusza promocja szczepień przeciw COVID-19
Spada liczba zakażeń Covid-19, ale jednocześnie maleje też liczba osób chętnych do zaszczepienia się przeciw tej chorobie. Zaobser-

wowano zmniejszenie liczby osób rejestrujących się na szczepienie i niestawianie się na podanie drugiej dawki szczepionki. Przyczyną 
może być m.in. niedostrzeganie potrzeby zaszczepienia się w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

- Niestety, zainteresowa-
nie maleje. I to widać każ-
dego dnia, gdy zerkniemy 
na liczby osób rejestrują-
cych się na nowe terminy. 
Myślę, że w czerwcu to 
szczepienia będą czekały 
na obywateli, a nie obywa-
tele na terminy szczepień 
� powiedział w rozmowie z 
serwisem Wirtualna Polska 
Adam Niedzielski, minister 
zdrowia.

Aby zachęcić Polaków do 
zaszczepienia się przeciw 
Covid-19, rząd przygotował 
kilka działań promocyj-
nych. 14 maja wystartowała 
kampania profrekwencyjna 
�Ostatnia prosta�. Ambasa-
dorami kampanii są słynni 

aktorzy i sportowcy. To 
ok. 50 osób, w tym aktor 
Cezary Pazura, kierowca 
rajdowy Robert Kubica, mi-
strzyni olimpijska w pływa-
niu Otylia Jędrzejczak oraz 
wicemistrzyni świata w 
szermierce na wózku Kin-
ga Dróżdż. Ponadto 1 lipca 
ruszy Loteria Narodowego 
Programu Szczepień. Do 
wygrania będą nagrody pie-
niężne, samochody hybry-
dowe, hulajnogi elektryczne 
i vouchery. W loterii będzie 
mogła wziąć każda osoba, 
która przyjęła co najmniej 
jedną dawkę szczepionki � 
również przed rozpoczęciem 
loterii. Loteria Narodowego 
Programu Szczepień będzie 

realizowana przez Tota-
lizatora Sportowego przy 
wsparciu spółek skarbu 
państwa. Szczegóły loterii 
zostaną przedstawione w 
połowie czerwca. W pro-
mocję szczepień zostaną 
włączone również gminy. 
Każda gmina ma otrzymać 
od 10 do 40 tys. zł na orga-
nizację lub promocję szcze-
pień. Wysokość tej kwoty 
będzie zależeć od liczby 
mieszkańców danej gminy. 
Będzie obecny też element 
rywalizacji. W nagrodę za 
wysoką wyszczepialność 
gminy będą mogły wydać 
otrzymane pieniądze na 
dowolny cel. Kwoty nagród 
to 100 tysięcy złotych dla 

pierwszych 500 gmin, któ-
re osiągną 75-procentowy 
poziom wyszczepialności 
swoich mieszkańców, mi-
lion złotych dla gmin na 

terenie każdego z byłych 49 
województw, które osiągną 
najwyższy wskaźnik wy-
szczepialności mieszkań-
ców oraz 2 miliony złotych 

dla gminy, która osiągnie 
najwyższy poziom zaszcze-
pienia w Polsce. 

  Przemysław Rutkowski
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Można sobie wydrukować

Unijny Certyfikat COVIDUnijny Certyfikat COVID
Od 1 czerwca można pobierać Unijny Certyfikat COVID. To elek-

troniczne zaświadczenie zaszczepienia, przechorowania lub uzyska-
nia negatywnego wyniku testu na COVID-19. Ułatwi on swobodne 
poruszanie się na terenie Unii Europejskiej w trakcie pandemii.

Certyfikat składa się z 
kodu QR i unikalnego iden-
tyfikatora. Unijny Certyfi-
kat COVID będzie stosowa-
ny przez wszystkie kraje 
UE od 1 lipca, lecz Polska 
do jego wdrożenia przy-
gotowała się już miesiąc 
wcześniej. Osoby zaszcze-
pione mogą już teraz pobrać 
certyfikat na stronie inter-
netowej pacjent.gov.pl lub 
otrzymać go w formie wy-
druku w punkcie szczepień. 
Po 25 czerwca certyfikat 
będzie można pobrać rów-
nież przy użyciu aplikacji 
mobilnych mojeIKP i mO-
bywatel. Ozdrowieńcy i oso-
by z negatywnym wynikiem 
testu na COVID-19 mogą 
też poprosić o wydrukowa-
nie certyfikatu lekarza lub 

pielęgniarkę podstawowej 
opieki zdrowotnej z dostę-
pem do aplikacji gabinet.
gov.pl lub innej mającej 
dostęp do systemu e-zdro-
wie P1.

Certyfikat dla osób za-
szczepionych będzie ważny 
od 14. dnia do roku po 
przyjęciu ostatniej daw-
ki szczepionki. Ważność 
certyfikatu może zostać 
przedłużona, jeśli badania 
wykażą, że szczepionki 
dają odporność na dłuższy 
czas. Należy zaznaczyć, 
że choć certyfikat mogą 
pobrać osoby zaszczepione 
już jedną dawką, niektóre 
kraje Unii mogą nie uznać 
takiego certyfikatu i będą 
wymagać odbycia pełnego 
cyklu szczepień. Certyfika-

ty dla ozdrowieńców będą 
ważne od 11. do 180. dnia 
po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku testu na COVID-19. 
W przypadku uzyskania 
negatywnego wyniku te-
stu przez osobę, która nie 
chorowała na COVID-19, 
certyfikat będzie ważny 
przez 48 godzin.

Ważność certyfikatu bę-
dzie można sprawdzić w 
mobilnej aplikacji Unijny 
Certyfikat COVID, któ-
ra będzie dostępny od 10 
czerwca. Osoby planujące 
wyjazd za granicę w tym 
miesiącu muszą pamię-
tać, że do 1 lipca kraje 
Unii Europejskiej nie mają 
obowiązku uznania certy-
fikatu. 

  Przemysław Rutkowski

Szczepienia dla tej grupy 
wiekowej rozpoczęły się w 
Polsce 7 czerwca prowa-
dzone są tylko w punktach 
szczepień. We wrześniu 
może pojawić się możliwość 
przeprowadzania szczepień 

Wniosek zatwierdzony

Szczepienia dla młodzieżySzczepienia dla młodzieży
Młodzież od 12 roku życia może się już szczepić. 28 maja 

Europejska Agencja Leków zatwierdziła wniosek o stosowa-
nie szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer u młodzieży 
w wieku od 12 do 15 lat.

także w szkołach. Od 6 do 10 
września dyrektorzy szkół 
będą zbierać kwestionariu-
sze od zainteresowanych 
uczniów, a szczepienia ucz-
niów w szkołach planowane 
są od 13 do 17 września. 

Dodatkowo trwają badania 
nad dopuszczeniem do szcze-
pień dzieci w wieku od 7 do 
12 lat. Wyniki tych badań 
prawdopodobnie będą znane 
we wrześniu.

  Przemysław Rutkowski 

Od 1 czerwca można pobierać Unijny Certyfikat Covid. To elektroniczne zaświadczenie zaszczepienia, przechorowania lub uzyskania negatywnego wyniku testu 
na Covid-19. Ułatwi on swobodne poruszanie się na terenie Unii Europejskiej w trakcie pandemii. Na zdjęciu: testowa wersja dokumentu.

Z uwagi na bezpieczeństwo 
zdrowotne i wejście w życie no-
wych obostrzeń kontakt z Biurem 

i Oddziałami Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwy 
jest wyłącznie telefonicznie lub mailowo. PFRON przypomina o możliwości 
składania wniosków, sprawozdań a także deklaracji oraz informacji za pośredni-
ctwem platform internetowych sow.pfron.org.pl, sod.pfron.org.pl oraz pracodawca.
e-pfron.pl. Korzystanie z systemów możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można także korzystać z infolinii dostępnej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 22 581 84 10. 
Dodatkowo w godz. 9.00-20.00 uruchomiona została dodatkowa infolinia dla osób 
niepełnosprawnych, która dostępna jest pod numerem 517 373 975. Konsultanci 
PFRON odpowiadają na pytania związane z wpłatami obowiązkowymi, dofinanso-
waniami 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
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Maj w kwidzyńskim Domu Pomocy Społecznej

Turniej warcabowy, wycieczka do muzeum i wyboryTurniej warcabowy, wycieczka do muzeum i wybory
Turniej gry w warcaby o puchar dyrektora Domu Pomocy Społecznej, wybory nowego przewodniczącego Rady Miesz-

kańców oraz wycieczka do muzeum to tylko niektóre z wydarzeń, które pozwoliły mieszkańcom  Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie zapomnieć o miesiącach izolacji związanych z pandemią.

- W maju nasi mieszkańcy  
wybrali nowego przewodni-
czącego Rady Mieszkańców. 
Został nim Pan Mirosław, 
któremu życzymy satysfakcji 
i wielu sukcesów w pełnie-
niu nowej funkcji. 24 maja 
rozpoczęliśmy wewnętrzny 
turniej gry w warcaby o 
puchar dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie. Do rywalizacji sta-
nęło 12 mieszkańców. Finał 
rozegrany zostanie pomiędzy 
najlepszymi zawodnikami. 
Obchodziliśmy w naszym 
domu Światowy Dzień Pie-
czenia. Dla mieszkańców i 
z ich pomocą przygotowano 
pyszne gofry - z bitą śmie-
taną, owocami lub cukrem 
pudrem. W maju obchodzone 
są Światowy Dzień Pszczół 
i Międzynarodowy Dzień 
Herbaty. Połączyliśmy ob-

chody tych dwóch świąt. Nasi 
mieszkańcy degustowali 
różne herbaty, w tym czar-
ną, owocową, białą, zieloną i 
czerwoną, dosładzane pysz-

24 maja rozpoczęto wewnętrzny turniej gry w warcaby o puchar dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Do rywalizacji stanęło 12 mieszkańców.                                                                                                                                     Zdjęcia: Karolina Dunaj

nym naturalnym miodem z 
lokalnej pasieki - twierdzi 
Karolina Dunaj, terapeuta 
zajęciowy w Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

Dodaje, że jednym z waż-
niejszych wydarzeń w domu 
była wycieczka mieszkańców 
do Muzeum Zamkowego w 
Kwidzynie.

- Szczególne podziękowa-
nia za pomoc w organizacji 
tej wizyty składamy pani 
Justynie Liguz, kierowni-
kowi Muzeum Zamkowego 

w Kwidzynie, dzięki której 
wizyta naszych mieszkańców 
w muzeum została zorgani-
zowana w bardzo bezpiecz-
ny sposób. Podziękowania 
kierujemy również do pani 
Joanny Jezierskiej, która 
była przewodnikiem naszych 
mieszkańców i w niesamo-
wicie ciekawy i pełen pasji 
sposób opowiadała o historii 
zamku oraz naszego rejonu 
- podkreśla Karolina Dunaj.                                                                                              
                                      (op)

Pan Mirosław został nowym przewodniczącym Rady 
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.



                            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

www.fundacjamisericordia.pl 16.06.21 VI

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, 
a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowanych 
przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 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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Częściowe zaćmienie Słońca

Uczestnicy WTZ obserwowali na żywoUczestnicy WTZ obserwowali na żywo
Uczestnicy kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą w Górkach obserwowali częściowe zaćmienie Słońca. Pokaz odbywał się za 

pośrednictwem internetu, a także na żywo z wykorzystaniem teleskopu wyposażonego w specjalny, bezpieczny filtr do obserwacji Słońca. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa obraz Słońca można było obserwować na monitorze komputera. Wprawdzie chmury od czasu do czasu przykrywały 
dzienną gwiazdę, ale przez większość czasu częściowe zakrycie tarczy słonecznej przez Księżyc było doskonale widoczne.

Uczestnicy kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą w Górkach mogli na żywo obserwować częściowe zaćmienie Słońca. 

Stanowisko do obserwacji przygotowali uczestnicy zajęć w pracowni ogrodniczo-gospodarczej.                                                                                  Zdjęcia: JK

Pokaz odbywał się na żywo z wykorzystaniem teleskopu wyposażonego w specjalny, bezpieczny filtr do obserwacji Słońca.                       Fot. Jacek Kluczkowski

Dla zwiększenia bezpieczeństwa obraz Słońca można było obserwować na monitorze komputera
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