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Międzywarsztatowe integracyjne spławikowe zawody wędkarskie odbyły się w Górkach, w gminie Kwidzyn. Ich orga-
nizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”. To pierwsza impre-
za z udziałem uczestników warsztatów z powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego, którą udało się zorganizować dzięki 
poluzowaniu obostrzeń. Wszystkie osoby biorące udział w zawodach były zaszczepione.                                     str. II

                             Fot. JK
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Łagodzenie skutków epidemii

Wsparcie dla dzieci 
w rodzinach zastępczych

Samorząd powiatu czeka na przyznanie grantu w ramach projek-
tu „Pomorskie dzieciom”. Projekt realizowany jest przez samorząd 
województwa pomorskiego. Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia 
dzieciom w rodzinach zastępczych oraz wszystkim dzieciom i mło-
dzieży przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
a także pracownikom tych placówek został złożony na początku 
czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Celem projektu jest ła-
godzenie skutków epidemii 
COVID-19 oraz przeciw-
działanie jej negatywnym 
konsekwencjom.

- Wsparcie udzielane ma 
być dzieciom i młodzieży 
zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w 
szczególności przebywającym 
w rodzinnej i instytucjonal-
nej pieczy zastępczej, a także 
objętym opieką hospicjów 
domowych. Pomoc ma być 
skierowana także do pracow-
ników placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz kadry 
realizującej specjalistyczne 
usługi w hospicjach domo-

wych dla dzieci. Planujemy 
między innymi wsparcie 
dla dzieci w rodzinach za-
stępczych oraz dla wszyst-
kich dzieci i młodzieży prze-
bywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 
- twierdzi Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.

Projekt „Pomorskie dzie-
ciom” ma być realizowa-
ny do końca czerwca 2023 
roku. W jego ramach przy-
znawane będą granty na 
wybrane usługi społeczne. 
Efektem projektu ma być 
objęcie wsparciem ponad 

2,5 tys. dzieci i ponad 600 
pracowników placówek insty-
tucjonalnej pieczy zastępczej 
oraz pracowników hospicjów 
domowych z województwa po-
morskiego, w tym z powiatu 
kwidzyńskiego. Ze wsparcia 
projektu „Pomorskie dzie-
ciom” będą mogły skorzystać 
również rodziny zastępcze i 
pracownicy organizatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. 
Pieniądze unijne na reali-
zację projektu przyznane 
zostaną w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

                                   (jk)

Pieniądze na integrację i rehabilitację

Organizacje dla niepełnosprawnych
Trzy organizacje pozarządowe otrzymają dotację na organizację 

imprez z udziałem osób niepełnosprawnych. Rozstrzygnięty został 
konkurs otwarty „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz sze-
roko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków 
niepełnosprawności”, ogłoszony przez Starostwo Powiatowe.

Swoje oferty zgłosiły trzy 
organizacje i wszystkie otrzy-
mały dofinansowanie.

- Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem „SNOA” w 
Kwidzynie będzie realizowało 
projekt „Krok w przyszłość - 
wsparcie osób ze spektrum au-
tyzmu i ich rodzin”. Fundacja 
„Misericordia” w Kwidzynie za-
planowała realizację projektu 
„ Szlachetne zdrowie...”, nato-
miast Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 

Pomoc dla mieszkańców i pracowników

Domy pomocy społecznej 
z dofinansowaniem

Domy Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie otrzymały wsparcie związane 
z walką z pandemią. Dofinansowanie przyznano  w ramach projektu „Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczni-
czych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów 
na czas Covid-19”. Był to drugi nabór wniosków związanych z realizacją programu.

- Umowy o powierzenie  
grantu zostały zawarte 18 
czerwca przez powiat kwi-
dzyński z pomorskim odzia-
łem Narodowego Funduszu 
Zdrowia, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014-2020, współ-
finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Środki przeznaczone 
są między innymi na wypłatę 
dodatków do wynagrodzenia 
dla pielęgniarek, które ze 
względów bezpieczeństwa 
i ograniczenia ryzyka roz-
przestrzeniania się Covid-19 
ograniczyły swoje zatrud-
nienie do jednego miejsca 
pracy - poinformowała Anna 
Świątkowska ze Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie. 

Dom Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ry-
jewie otrzymał ponad 45,8 
tys. zł, natomiast do Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie trafiła kwota w wysokości 
ponad 72 tys. zł.

                                   (jk)

Dziesięć osób objętych opieką

Asystenci już pomagają
Asystenci, którzy będą wspierali osoby niepełnosprawne w ich co-

dziennym życiu rozpoczęli pracę. Pomoc świadczona jest w ramach 
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program został 
opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Pieniądze na jego realizację pochodzą ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Samorząd powiatu 
uzyskał wsparcie w wysokości ponad 123 tys. zł.

- Wybrano dziesięć osób, któ-
re objęte będą wsparciem asy-
stenta. Wcześniej wyłoniliśmy 
firmę, która będzie pomagała 
osobom niepełnosprawnym. 
To Firma Usługowo-Opie-
kuńcza „Pomocna Dłoń”, któ-
ra od wielu lat zajmuje się 
między innymi profesjonalną 
opieką nad osobami starszy-
mi.  Asystent pomoże między 
innymi przy wykonywaniu 
codziennych czynności, w tym 
wyjściu z domu, w zakupach, 
dojazdach na rehabilitację, a 
także w załatwieniu różnych 
urzędowych formalności. Po-
moc będzie udzielana przez 

cały tydzień. Łączna liczba 
godzin wsparcia udzielonego 
przez asystenta osobistego to 
2700 godzin - twierdzi Renata 
Majda, kierownik Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie. 

Wsparcie w ramach progra-
mu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” adreso-
wane jest do dzieci do 16 
roku życia z orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczo-
ną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji, a także 
do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. 
To druga edycja programu, w 
którym uczestniczy samorząd 
powiatu. W ubiegłym roku po-
wiat uzyskał ponad 94 tys. zł 
na jego realizację. Wsparciem 
objęto wówczas także dziesięć 
osób niepełnosprawnych. 

                                   (jk)

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, 
wykonany podczas zajęć terapeutycznych prowa-
dzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gór-
kach. WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia”.  

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

„Drogowskaz Serc” z Barcic  bę-
dzie realizowało cykl spotkań 
na temat zdrowego stylu życia 
dla osób niepełnosprawnych 
- twierdzi Wiesław Wosiak, 
wicestarosta kwidzyński.

Kwota przyznanych dotacji 
to 17,3 tys. zł. Organizacje, 
którym przyznane zostało 
dofinansowanie, będą musiały 
zrealizować swoje projekty do 
15 grudnia bieżącego roku.    
                                       (jk)

 Fundacja „Misericordia” prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach zaplanowała na 15 września 
realizację projektu „ Szlachetne zdrowie...”.                                                                       Fot. archiwum
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Przyjeżdżają się szkolić z całego kraju

Warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych
Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne dla Osób Niepełnosprawnych trwają w Giżycku. Ich organizatorem jest Pomorskie Stowarzyszenie Że-

glarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie. Szkolenia organizowane są w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.
- Szkolenia żeglarskie i 

motorowodne dla osób niepeł-
nosprawnych dofinansowane 
zostały przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W war-
sztatach uczestniczą osoby, 
które przyjechały z różnych 
regionów Polski. Warunki 
pogodowe były bardzo do-
bre. Przez cały czas trwania 
warsztatów było słonecznie 
i ciepło. Dzięki temu zreali-
zowany został cały program 
szkoleniowy. Na zakończenie 
warsztatów rozegraliśmy 
regaty – twierdzi Elżbieta 
Gelios, sekretarz zarządu  
Pomorskiego Stowarzyszenia 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Kwidzynie.

Piąte warsztaty odbyły 
się w dniach od 13 do 26 
sierpnia, natomiast szóste 
rozpoczną się 21 września 
i zakończą się 4 paździer-
nika. Warsztaty żeglarskie 
organizoawne dla osób nie-

pełnopsrawnych są bezpłat-
ne. Wartość realizowanego 

projektu to ponad 696 tys. 
zł, w tym dofinansowanie z 

PFRON wynosi ponad 626 
tys. zł.                            (jk)

Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne dla Osób Niepełnosprawnych trwają w Giżycku. Ich organizatorem jest Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnospraw-
nych w Kwidzynie.                                                                                                                                                                             Zdjęcia:PSŻN w Kwidzynie
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Raport szczepień przeciw COVID-19

Kwidzyn z najwyższą 
liczbą zaszczepionych

Miasto Kwidzyn osiągnęło najwyższy poziom wyszczepialno-
ści w powiecie kwidzyńskim. W pełni zaszczepionych na po-
czątku września było ponad 46 proc. Najmniej osób w powiecie 
zaszczepionych zostało w gminie Sadlinki - nieco ponad 33% 
mieszkańców. Dla porówania w Malborku w pełni zaszczepio-
nych jest 52,8% mieszkańców, natomiast w Sztumie 48,9%.

Największą liczbę szcze-
pień odnotowano w woje-
wództwie mazowieckim 
– łącznie wykonano tam 
ponad 5,6 miliona szczepień, 
a w pełni zaszczepionych jest 
tam ponad 2,6 miliona osób. 
Z kolei najmniej szczepień 
wykonano w województwie 
opolskim, gdzie łączna liczba 
wykonanych szczepień wyno-
si ok. 856 tysięcy, zaś liczba 
osób w pełni zaszczepionych 
to prawie 404 tysiące. Pod 
względem zarówno łącznej 
liczby wykonanych szczepień 
jak i liczby osób w pełni za-
szczepionych województwo 
pomorskie zajmuje siódme 
miejsce – wykonano tu łącz-
nie prawie 2,4 miliona szcze-
pień i w pełni zaszczepiono 
około 1,1 miliona osób. Jeśli 

chodzi o liczbę szczepień na 
10 tysięcy mieszkańców, 
najlepszym wynikiem może 
pochwalić się województwo 
zachodniopomorskie, gdzie 
wykonano 10,16 szczepienia 
na 10 tysięcy mieszkańców. 
Najgorzej pod tym względem 
wypada województwo opol-
skie, w którym wykonano 
5,75 szczepienia na 10 tysięcy 
mieszkańców. Województwo 
pomorskie znajduje się na 
piątym miejscu z wynikiem 
9,07. Najwyższą wyszczepial-
ność na Pomorzu ma Gdańsk, 
gdzie w pełni zaszczepiono 
61,6 % mieszkańców - to 
prawie 290 tysięcy osób. 
Najniższą wyszczepialność 
odnotowano zaś w gminie 
Sierakowice - w pełni jest 
tam zaszczepionych 30,4 % 

mieszkańców, czyli ok. 6 tys. 
osób. W powiecie kwidzyń-
skim gminą z najwyższym 
poziomem wyszczepialności 
jest miasto Kwidzyn – w 
pełni zaszczepiono tu 46,4% 
mieszkańców, czyli prawie 
18 tysięcy osób. Kolejne miej-
sca zajmują gmina Ryjewo 
(45,7% mieszkańców, około 
2,6 tysiąca osób), gmina 
i miasto Prabuty (39,8% 
mieszkańców, około 5,1 ty-
siąca osób), gmina Kwidzyn 
(37,9% mieszkańców, 4340 
osób), gmina Gardeja (34,6% 
mieszkańców, prawie 3 ty-
siące osób) i gmina Sadlinki 
(33,2% mieszkańców, prawie 
2 tysiące osób). Dane pocho-
dzą z 1 września.

Przemysław Rutkowski

Nowe mutacje budzą niepokój

Szczepienia trzecią dawką
Nowe mutacje koronawirusa budzą niepokój na świecie. Choć 

udało się stworzyć szczepionki przeciw COVID-19, zawsze istnieje 
ryzyko, że nowe szczepy koronawirusa będą na nie bardziej odpor-
ne. Same szczepionki mogą też z czasem tracić skuteczność – przy-
kładowo dane dotyczące szczepionki firmy Pfizer sugerują, że po 
upływie pół roku jej ogólna skuteczność spada z 96% do 84%. Z tych 
powodów rozważane jest podawanie dawek przypominających.

Pierwszym krajem, który 
rozpoczął szczepienia kolejną 
dawką, jest Izrael. Proces szcze-
pień trzecią dawką rozpoczął się 
tam 1 sierpnia. Z trzeciej dawki 
początkowo mogły skorzystać 
osoby od 60. roku życia, po czym 
minimalny wiek był stopniowo 
obniżany. Od 29 sierpnia trzecią 
dawkę szczepionki może przyjąć 
każda osoba od 12. roku życia, 
u której minęło co najmniej 5 
miesięcy od dnia zaszczepienia 
drugą dawką. Szczepienia trze-
cią dawką przyniosły obiecujące 
rezultaty – izraelskie minister-
stwo zdrowia poinformowało, 

że osoby od 60. roku życia po 
dziesięciu dniach od otrzymania 
trzeciej dawki były 4 razy mniej 
podatne na zakażenie i 5-6 razy 
mniej podatne na ciężki przebieg 
choroby i hospitalizację niż po 
otrzymaniu drugiej dawki. Cen-
trum Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom w Stanach Zjednoczo-
nych zaleca podawanie trzeciej 
dawki szczepionki firmy Pfizer 
lub Moderna osobom o obniżo-
nej odporności. Trzecia dawka 
powinna być podana tym osobom 
co najmniej 28 dni po przyjęciu 
drugiej dawki. Od 20 września 
trzecią dawkę będzie mógł przy-

jąć każdy Amerykanin, który co 
najmniej 8 miesięcy wcześniej 
otrzymał drugą dawkę.

Rozpoczęcie szczepień trzecią 
dawką jest planowane m.in. w 
Niemczech, Francji i Wielkiej 
Brytanii. Minister Zdrowia 
Adam Niedzielski podczas kon-
ferencji prasowej w Szczecinie 
poinformował, że Rada Medycz-
na dopuściła możliwość podania 
trzeciej dawki osobom o upośle-
dzonej odporności. Rząd jednak 
nie wydał jeszcze oficjalnych 
ogłoszeń odnośnie szczepień 
trzecią dawką w Polsce.

   Przemysław Rutkowski
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Międzywarsztatowe integracyjne spławikowe zawody wędkarskie

Niepełnosprawni wędkarze łowili ryby w Górkach
Międzywarsztatowe integracyjne spławikowe zawody wędkarskie odbyły się w Górkach, w gminie Kwidzyn. Ich organi-

zatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”. 

Pierwsze miejsce w zawodach zajęli wędkarze z WTZ w Górkach w składzie: Patrycja Zwierzyńska, Artur Jurczak i Krystian Gawłowicz.

Trzecie miejsce zajęła reprezentacja WTZ w Ryjewie w składzie: Andrzej Cylke, Cezary Ochał i Piotr Koński.

Na drugim miejscu zawody ukończyli wędkarze z WTZ w Koniecwałdzie w składzie: Iwona Stefanowicz, Wojciech Garba i Andrzej Bujak.

Organizacja imprezy była 
możliwa dzięki poluzowaniu 
obostrzeń. Wszystkie osoby bio-
rące udział w zawodach były za-
szczepione. Ryby łowiono w sta-
wach przy zabytkowym dworku 
w Górkach. Dworek od 2005 
roku jest siedzibą Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. W zawodach 
udział wzięli niepełnosprawni 
wędkarze z warsztatów terapii 
zajęciowej w Koniecwałdzie 
(powiat sztumski), Ryjewie i 
Górkach. Najwięcej ryb udało 
się złowić wędkarzom z Górek. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
reprezentująca WTZ w Konie-
cwałdzie. Na trzecim miejscu 
zawody ukończyła reprezentacja 
WTZ w Ryjewie. Po złowieniu 
i policzeniu ryb przez sędziów 
zawodów wszystkie ryby trafiły 
z powrotem do stawów. Dru-
żyny startujące w zawodach 
otrzymały puchary i dyplomy 
z rąk Bogdana Muchowskiego, 
kierownika Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach.        (jk) Ryby łowiono w stawach przy zabytkowym dworku w Górkach. Dworek od 2005 roku jest siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej.                                                                                                                                                                                        Zdjęcia: JK

Nagrody wręczali Łukasz Olszewski, sędzia główny zawodów oraz Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach.



                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
                                                ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
                                                  (dzieci dowożone są busem).
                                   ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
                                (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)

                                      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie gwarantują fachową opiekę 
pielęgniarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Posiada 
w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego 
pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i 
krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet do-
raźnej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i 
przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych 
(winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji 
sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia miesz-
kańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych 
informacji udziela Anna Flader, pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z 
umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę gimnastyczną, Salę Doświad-
czania Świata  (obecnie pełniąca funkcje sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, 
kuchnie główną  oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców mogą skorzystać z 
pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające 
zgodnie z obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświadczony zespół 
pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, 
pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci stałą 
opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, 
stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom jest otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja 
odpoczynkowi i  rekreacji. Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w 
koszykówkę, co zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Bliższych 
informacji udzielają pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Sylwia Szefer, Krzysztof Wiottstock i Ewelina Dysko. 

         Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, z zakresu
pomocy społecznej to: - umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, 
- podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia
 funkcji rodziny zastępczej, 
- udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
- umieszczonych w rodzinach zastępczych,  
- integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane 
z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno 
dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

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

Dyżury (pierwszy kontakt) : poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-15.00 oraz 17.00-19.00 
                                                  sobota 10.00 – 15.00
Konsultacje specjalistów: (prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta) - poniedziałek                                                                                        

                                                      i środa – dyżur w godz. 17.00 – 20.00
                                                  wtorek, czwartek, piątek – dyżur w godz. 17.00 – 19.00
                        (Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)
Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych a także  wszystkim doświadczającym trudności w pełnieniu swoich 
podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania 
jako konsekwencji doświadczanych sytuacji kryzysowych. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej jest prowadzony (od 1 stycznia 2021 roku ) na zlecenie powiatu kwidzyńskiego
przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                                ul. Braterstwa Narodów 59
                                                      82-500 Kwidzyn
                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                         e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
                                                     www.zyc-zgodnie.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ramach 
programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i 
rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą zgła-
szać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz telefoniczne. 

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

   Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl
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Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, 
a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowanych 
przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00

Stowarzyszenie Seniorzy 50+ w Kwidzynie
Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdro-

wotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje się między innymi 
włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo do systemu 
kształcenia ustawicznego. Organizacja promuje i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Angażuje też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywno-
ści fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

    Stowarzyszenie Seniorzy 50+, plac Plebiscytowy 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie piętro) 
                     Biuro czynne we wtorki i piątki, w godz. 10.00 - 12.00. 
                                      Tel. 793 625 889 oraz 793 005 572. 
                                 E-mail: seniorzy.kwidzyn@gmail.com



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja „Misericordia” 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                            tel./fax: 55 279 3564
                 www.fundacjamisericordia.pl

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ na zakup 
leków mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji Johannitów. Pomoc 
udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego oraz 
aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie 
chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest 
samodzielnie funkcjonowaæ. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Stowarzyszenie 
prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela 
wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub występu-
jącym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje 
także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem alkoholowym, ich 
partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni 
udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których jedno lub dwoje rodziców zmaga się z 
problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program 
terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon informacyjny 
55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu 
Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. 
Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, opracowane dla 
każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy 30 nauczycieli w tym pedagog, psycholog, logopeda i 
rehabilitant oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Cała kadra pedagogiczna szkoły posiada pełne kwalifi-
kacje zawodowe oraz przygotowanie specjalistyczne do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oferta edukacyjna Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w roku szkolnym 2020/ 2021 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia obejmuje kierunki kształcenia z zajęciami 
praktycznymi u lokalnych przedsiębiorców: pomocnik ogrodnika i sadownika, pomocnik kucharza, pomocnik 
pracownika gospodarczego, pracownia życia codziennego oraz Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia. 

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), 
Gimnazjum (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem 
umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                   Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6     
     Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org
       e-mail: sekretariat@spdpkwidzyn.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wycho-
wanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. Celem nadrzędnym, związanym z 
umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest jak najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                                        Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                          tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także 
dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc 
terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektu-
alnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 
Zapewnia między innymi rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną, stymulację widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych i urządzeń 
wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami 
porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania 
się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest wydawcą wielu 
podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

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

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

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555
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Pierwsza wycieczka po wznowieniu zajęć

Uczestnicy WTZ w Kaszubskim Parku Etnograficznym
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach odwiedzili Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we 

Wdzydzach Kiszewskich. Mogli zobaczyć, jak wyglądały kaszubskie wsie w okresie od XVII do XX wieku i poznać lokalną architekturę.
Oprócz zwiedzania parku, 

odbyły się zajęcia muzealne, 
podczas których uczestnicy 
mogli poznać dawne zabawy i 
zabawki, stworzyć malowidła 
na szkle i zagrać na dawnych 
instrumentach ludowych. 
Wyjazd zakończył się wspól-
nym posiłkiem w znajdującej 
się na terenie parku kar-
czmie „Zagość”. Wycieczka 
do Wdzydz Kiszewskich była 
dla uczestników Warszta-
tu Terapii Zajęciowej nie 
tylko okazją na poznanie 
Kaszub, ale również szansą 
na poczucie normalności w 
okresie pandemii COVID-19, 
przez którą nie było możliwe 
organizowanie wspólnych 
wyjazdów, a liczba wspólnych 
imprez musiała zostać moc-
no ograniczona. Z powodu 
pandemii Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie był 
również dwukrotnie zmuszo-
ny do zawieszenia działalno-
ści – w okresie od 13 marca 
do 28 maja ubiegłego roku, 
a następnie od 2 listopada 
ubiegłego roku do 7 czerwca 
tego roku.

Przemysław Rutkowski Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach odwiedzili Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.                                                         Zdjęcia: Wanda Wierucka, Łukasz Olszewski,Przemysław Rutkowski


