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Kształtowanie wiedzy z zakresu naturalnych sposobów dbania o zdrowie, zachęcanie do szczepień przeciwko COVID-19, 
a także profilaktyka związana między innymi z zagrożeniem jakim jest koronawirus, to tematy, które pojawiły się pod-
czas plenerowej imprezy zorganizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez Fundację „Misericordia” 
w Górkach (gmina Kwidzyn). Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Szlachetne zdrowie…” dofinansowanego 
przez samorząd powiatu kwidzyńskiego w ramach konkursu „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozu-
mianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”.                                            str. III, IV i V

                             Fot. JK
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Projekt samorządu województwa pomorskiego

Przeciwko skutkom COVID-19
Pomorskie Wspiera - Przeciwdziałanie i zapobieganie skut-

kom COVID-19 to rozpoczęty projekt samorządu wojewódz-
twa pomorskiego. Ideą projektu jest przeciwdziałanie i zapo-
bieganie skutkom pandemii. Wsparciem ma zostać objętych 
minimum 3 tysiące mieszkańców województwa pomorskiego, 
którzy przeszli zakażenie koronawirusem oraz osoby szcze-
gólnie narażone na ciężki przebieg choroby i jednocześnie 
są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

To przede wszystkim se-
niorzy po 60. roku życia oraz 
osoby z niepełnosprawnoś-
ciami i chorobami przewle-
kłymi. Uczestnicy projektu 
będą mogli skorzystać ze 
wsparcia psychologicznego 
w formie teleporad, a tak-
że  z porad fizjoterapeu-
tycznych realizowanych 
w domu pacjenta oraz w 

formie teleporad. W ramach 
projektu zaplanowano także  
pomoc w codziennych czyn-
nościach, świadczoną przez 
wolontariusza. Uczestnicy 
projektu będą też mogli sko-
rzystać z profilaktycznych 
szczepień przeciwko pneu-
mokokom. Dla każdej osoby 
biorącej udział w projekcie 
zostanie opracowany Indy-

widualny Plan Wsparcia, 
dostosowany do jej potrzeb. 
Wykonawcą zadania jest 
Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjne Volontarius, 
mieszczące się w Szpitalu 
Specjalistycznym w Koś-
cierzynie. Realizację pro-
jektu wspierają Pomorskie 
Centrum Reumatologiczne 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko 
w Sopocie oraz Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny 
im. Janusza Korczaka w 
Słupsku .

                                  (op)
Do projektu można 

zgłosić się telefonicznie 
(tel. 58 686 0347 i58 686 
01 00, w godz. 7.30 - 15.00) 
lub za pomocą poczty 
elektronicznej: cik@szpi-
tal-koscierzyna.pl. Można 
też podać numer telefonu, 
pod który Centrum Infor-
macyjno-Koordynacyjne 
skontaktuje się z osobą 
zainteresowaną udziałem 
w projekcie. Można też 
zgłosić swój udział w pro-
jekcie osobiście w Cen-
trum Informacyjno-Ko-
ordynacyjne Volontarius 
(Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie (Blok A), 
ul. Piechowskiego 36, od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30-15.00. 

Więcej informacji o pro-
jekcie dostępnych jest 
na stronie internetowej: 
www.cik-volontarius.pl

CIDON dla osób niepełnosprawnych

Pomorskie centrum już działa
Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością 

już działają. Powstały przy każdym z Oddziałów Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1 września 
CIDON działa także przy Oddziale Pomorskim PFRON.

- W ramach działalności 
CIDON możecie Państwo 
uzyskać informacje m.in. na 
temat programów realizo-
wanych przez PFRON, pro-
jektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe,  
obowiązujących systemów 
orzecznictwa, dostępne-
go wsparcia finansowego 
i rzeczowego, zaopatrze-
nia w sprzęt ortopedyczny 
czy rehabilitacyjny, ulg i 
uprawnień wynikających z 
przepisów prawa, a także 
instytucji działających na 
rzecz osób z niepełnospraw-
nością i wiele innych. Nasi 

pracownicy są do Państwa 
dyspozycji od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
funkcjonowania Oddziałów 
– zachęca do kontaktu z 
centrum PFRON.

Fundusz wyraził prze-
konanie, że centra infor-
macyjno-doradcze staną 
się miejscem, w którym 
osoby z niepełnosprawnoś-
cią uzyskają kompleksowe 
wsparcie w każdym obszarze 
wymagającym pomocy, do-
radztwa czy konsultacji. 

- Dbając o jak najwyższe 
standardy obsługi pragnie-
my zapewnić, że Centra 

będą systematycznie roz-
szerzać swoją ofertę m.in. 
o możliwość skorzystania 
z usługi specjalisty ds. za-
rządzania rehabilitacją, czy 
skierowania do Ośrodka 
Wsparcia i Testów, gdzie 
będą Państwo mogli testo-
wać najnowsze technologie 
asystujące – poinformował 
PFRON. 

Z Centrum informacyjno-
doradczym przy Oddziale 
Pomorskim  w Gdańsku 
można się skontaktować 
dzwoniąc pod numer telefo-
nu: 58 350 05 45.

                                   (op)
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O zdrowym trybie życia w WTZ w Górkach

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie...”
Kształtowanie wiedzy z zakresu naturalnych sposobów dbania o zdrowie, zachęcanie do szczepień przeciwko COVID-19, a także profilaktyka 

związana między innymi z zagrożeniem jakim jest koronawirus, to tematy, które pojawiły się podczas plenerowej imprezy zorganizowanej 
przez Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez Fundację „Misericordia” w Górkach (gmina Kwidzyn). Spotkanie zorganizowano 
w ramach projektu „Szlachetne zdrowie…” dofinansowanego przez samorząd powiatu kwidzyńskiego w ramach konkursu „Wspieranie 
działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”.

Impreza odbyła się przy 
zabytkowym dworku w Gór-
kach, który jest siedzibą WTZ. 
Gośćmi imprezy byli między 
innymi Wiesław Wosiak, 
wicestarosta kwidzyński, 
Piotr Widz, wiceburmistrz 
Kwidzyna, Dariusz Wierzba, 
wójt gminy Kwidzyn, wi-
cewójt Krzysztof Michalski 

oraz Renata Majda, kierow-
nik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzy-
nie i ksiądz Janusz Kilian, 
proboszcz Parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego. Do Górek 
przyjechała także dr Teresa 
Bołtuć-Kęsy z Niepublicz-
nego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Ra-

kowcu, która udzielała porad 
lekarskich w przygotowanym 
przez organizatorów punk-
cie medycznym. W imprezie 
udział wzięli uczestnicy war-
sztatów terapii zajęciowej w 
Koniecwałdzie, Dzierzgoniu 
i Ryjewie. Wszystkich gości 
powitał Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Górkach. 
- W ostatnim czasie przeszli-

śmy ciężki okres związany z 
pandemią koronawirusa. Był 
to trudny czas dla naszych 
rodzin, przyjaciół i oczywiście 
dla naszego warsztatu. Po 
kilkumiesięcznych zawiesze-
niach działalności wróciliśmy 
do zajęć i do realizacji różnego 
rodzaju projektów. Projekt  
„Szlachetne zdrowie …”, któ-
rego celem jest kształtowanie 
wiedzy z zakresu naturalnych 
sposobów dbania o zdrowie i 
budowanie pozytywnych rela-
cji międzyludzkich w naszym 
społeczeństwie oraz rozwój 
psychofizyczny osób niepeł-
nosprawnych na przykładzie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach. Ważne jest, że oso-
by  niepełnosprawne czynnie 
uczestniczą w życiu społecz-
nym, w tym w propagowaniu i 
wzbogacaniu wiedzy na temat 
naturalnych sposobów dbania 
o zdrowie w dawnych czasach 
i współcześnie, a szczególnie 
w odniesieniu do okresu pan-
demii i po pandemii korona-
wirusa – powiedział Bogdan 
Muchowski.

Imprezę poprowadziły 
Wanda Masalska-Szyma-
nek, psycholog warsztatu i 
Joanna Kuźniewska, uczest-
niczka WTZ w Górkach. 
Podczas spotkania można 
było również dowiedzieć się 
o ziołolecznictwie i metodach 
zapobiegania zakażeniu wi-
rusem SARS-CoV-2 wywo-
łującym chorobę COVID-19.  
Dla uczestników spotkania 
przygotowano stoiska, przy 
których serwowano zdrową 
żywność, taką jak ciasteczka 
owsiane, pasty wegetariań-
skie z chlebem i herbaty 
ziołowe. Było również stoisko 
z ziołami leczniczymi. Oprócz 
tego odbył się konkurs me-
dyczno-sprawnośc iowy, 
podczas którego 6-osobowe 
zespoły sprawdzały swoje 
umiejętności w przenoszeniu 
osoby rannej w kocu, banda-
żowaniu kończyn i znajomości 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Za część artystycz-
ną odpowiadali uczestnicy 
kwidzyńskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Uczest-
nicy z pracowni artystycznej 
pod przewodnictwem Joanny 

Postawy-Wolnik śpiewali pio-
senki na temat zdrowia. Zor-
ganizowano również konkurs 
na najlepszy plakat promują-
cy zdrowy styl życia. Plakaty 
zostały przygotowane przez 
uczestników WTZ biorących 
udział w spotkaniu. Z uwagi 
na wysoki poziom wszystkich 
prac jury nie było w stanie 
zdecydować, który plakat 
był najlepszy - postanowiło 
więc przyznać pierwsze miej-
sce wszystkim uczestnikom. 
Autorzy plakatów otrzymali 
dyplomy i owoce w torbach 
ekologicznych. Reprezentacje 
warsztatów uczestniczące w 
imprezie otrzymali kosze z 
upominkami i pamiątkowe 
zdjęcia. Wszystkie nagrody 
zostały przygotowane w WTZ 
w Górkach. Upominki dla 
niepełnosprawnych uczestni-
ków projektu przekazały tak-
że Starostwo Powiatowe oraz 
Urząd Miejski w Kwidzynie. 
Organizatorzy podziękowali 
za pomoc wolontariuszkom 
Łucji Barejko i Jolancie Czaj-
kowskiej. (Fotoreportaż z im-
prezy na stronach IV i V).

 Przemysław Rutkowski

Kształtowanie wiedzy z zakresu naturalnych sposobów dbania o zdrowie, zachęcanie do szczepień przeciwko COVID-19, a także profilaktyka związana między innymi z zagrożeniem jakim jest koronawirus, to tematy, które pojawiły się podczas plenerowej imprezy zorganizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej, 
prowadzony przez Fundację „Misericordia” w Górkach (gmina Kwidzyn). Na zdjęciu uczestnicy, organizatorzy i zaproszeni goście.

Przy zabytkowym dworku w Górkach przygotowane zostało stoisko z ziołami.                                                                                                          Zdjęcia: JK 
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jako smakujesz aż się zepsujesz”



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

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

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

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

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

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

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

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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

Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

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

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

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

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

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00

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

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

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



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

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

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

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

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

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

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

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

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

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

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

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

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

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

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

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

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

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

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

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

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

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

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

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

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

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

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

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

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

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

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Wycieczki, turniej warcabowy i tomik wierszy

Lato w kwidzyńskim Domu Pomocy Społecznej
Mieszkańcy kwidzyńskiego Domu Pomocy Społecznej żegnają lato. Przez letnie miesiące nie mogli się nudzić. Przez całe wakacje odby-

wały się stałe zajęcia i imprezy. Zakończono między innymi rywalizację warcabistów, którzy walczyli o Puchar Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej. Wydarzeniem kulturalnym była prezentacja tomiku wierszy Wiesławy Cichowicz, która przez wiele lat pracowała w domu.

Co miesiąc obchodziliśmy 
urodziny mieszkańców, co 
tydzień piekliśmy ciasta, 
testując nowe przepisy. 
Codziennie spędzaliśmy 
czas na świeżym powietrzu 
ciesząc się piękną pogodą. 
A kiedy pogoda nie pozwa-
lała nam na wyjście, znaj-
dowaliśmy sobie ciekawe 
zajęcia w domu. Sezon letni 
rozpoczęliśmy grillem dla 
mieszkańców, podczas któ-
rego serwowaliśmy pyszne 
potrawy grillowe naszych 
kucharek. Świętowaliśmy 
również wyjątkowe uro-
dziny. Nasza mieszkanka, 
pani Helena obchodziła w 
czerwcu 85 urodziny, a pani 
Zofia skończyła 99 lat. Obie 
panie uczciły swoje święto 
nie tylko z rodzinami, ale 
również ze współmieszkan-
kami i pracownikami nasze-
go domu – twierdzi Karolina 
Dunaj, terapeuta zajęciowy 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie.

Rozstrzygnięto Turniej 
Warcabowy o Puchar Dyrek-
tora Domu Pomocy Społecz-
nej w Kwidzynie.  Zwycięzcą 

został Jan Nowakowski. 
Puchar i nagrodę zwycięzcy 
oraz dyplomy i upominki 
pozostałym uczestnikom 
wręczyła Joanna Stasińska, 
dyrektor DPS w Kwidzynie. 
Czerwiec przyniósł pożegna-
nia pracowników domu.

- Na emeryturę odeszło 
aż sześciu pracowników 
naszego domu. Było to 
niezwykle wydarzenie dla 
naszych mieszkańców, po-
nieważ byli to wieloletni 

pracownicy naszego domu, 
z którymi mieszkańcy byli 
bardzo związani. Czerwiec 
przyniósł też wzruszające 
wydarzenie. Pani Wiesława 
Cichowicz, która pracowała 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie jako terapeuta 
zajęciowy w latach 2001-
2019 wydała swój tomik poe-
zji. Z tej okazji zorganizowa-
liśmy naszym mieszkańcom 
czytanie jej wierszy, które 
bardzo im się spodobały - 
mówi  Karolina Dunaj.

14 lipca mieszkańcy domu 

Wydarzeniem kulturalnym była prezentacja tomiku wierszy Wiesławy Cichowicz, która przez wiele lat 
pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Mieszkańcy kwidzyńskiego Domu Pomocy Społecznej powoli żegnają lato. Przez letnie miesiące nie mogli się nudzić. Przez całe wakacje odbywały się stałe zajęcia i imprezy. W lipcu świętowano 101 urodziny pani 
Zofii Bednarz, mieszkanki domu. na urodzinach nie zabrakło rodziny oraz pracowników domu.                                                                                                                                               Zdjęcia: Karolina Dunaj

obchodzili Dzień Arbuza, 
zajadając się soczystymi 

owocami. 
- 22 lipca kapelan naszego 

Domu zorganizował wyciecz-
kę dla grupy mieszkańców 
do Mątów Wielkich, miejsca 
urodzenia błogosławionej 
Doroty. Nasi mieszkańcy 
zwiedzili gotycki kościół 
pod wezwaniem świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, 
w której ksiądz odprawił 
mszę. Był to już drugi wy-
jazd naszych mieszkańców 
do Mątów Wielkich i z pew-
nością jeszcze nie raz się 
tam wybierzemy. W tym 
miesiącu obchodziliśmy też 
wyjątkowe rocznice urodzin. 
Pani Eryka skończyła 80 lat, 
co uczciliśmy małą imprezą 
na tarasie. Świętowaliśmy 
też 101 urodziny pani Zofii 
Bednarz - podsumowuje 
Karolina Dunaj.

Także w sierpniu miesz-
kańcy domu nie nudzili 
się, spędzając dużo czasu 
na spacerach i organizując 
różnego rodzaju spotkania. 
Były też wyjścia na pizzę. 
Lato zostanie pożegnane 
tradycyjnym Dniem Pieczo-
nego Ziemniaka. 

                                  (jk)

Mieszkańcy domu obchodzili Dzień Arbuza. Na 
zdjęciu u góry: przygotowania do poczęstunku i 
pierwsza degustacja.

Rozstrzygnięto Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.  Zwycięzcą został Jan Nowakowski. Puchar i nagrodę zwycięzcy 
oraz dyplomy i upominki pozostałym uczestnikom wręczyła Joanna Stasińska, dyrektor DPS w Kwidzynie. 


