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Pomagają w wyjściu do sklepu lub urzędu

Asystent osobisty bardzo potrzebnyAsystent osobisty bardzo potrzebny
Coraz większe zainteresowanie budzi program �Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej�. Pro-

gram został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pomocą objęto 
dziesięciu niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Pieniądze na realizację pro-
gramu pochodzą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Asy-
stenci pomagają między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym wyjściu z domu, 
w zakupach, dojazdach na rehabilitację, a także w załatwieniu różnych urzędowych formalności.

- Usługa staje się coraz 
bardziej popularna. Przycho-
dzą do nas ludzie i dopytują 
się w sprawie możliwości 
uzyskania pomocy asystenta 
osobistego dla osoby niepeł-
nosprawnej. Zamierzamy 
zabiegać o przyznanie środ-
ków w ramach tego programu 
także w przyszłym roku. 
Osoby, które korzystały lub 
korzystają obecnie z pomocy 
asystenta wiedzą już jak 
bardzo taka pomoc może 
ułatwić im życie - podkreśla 
Renata Majda, kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Będą czynione także sta-
rania o wsparcie dotyczące 
opieki wytchnieniowej. W 
2019 roku rodzice lub opieku-

nowie dzieci, a także dorosły 
osoby niepełnosprawne mogli 
skorzystać z bezpłatnego spe-
cjalistycznego poradnictwa. 
Uzyskali między innymi 
wsparcie psychologa oraz 
terapeutów. Wsparcie człon-
ków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi niepeł-
nosprawnymi lub osobami 
dorosłymi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, wyma-
gającymi stałej lub długo-
trwałej opieki, było udzielone 
w ramach programu Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej ,,Opieka 
wytchnieniowa�. Realizato-
rem programu w powiecie 
kwidzyńskim, współfinan-
sowanego ze środków Soli-

darnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych, było Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

- Jest zainteresowanie tym 
programem, dlatego zamie-
rzamy zabiegać o środki na 
jego realizację. Czekamy 
na ogłoszenie konkursów 
i wtedy złożymy wnioski o 
dofinansowanie, zarówno  w 
sprawie realizacji programu 
�Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej�, jak i  pro-
gramu dotyczącego opieki 
wytchnieniowej � zapowiada 
Renata Majda.

Dwa lata temu na świad-
czenie usług opieki wytchnie-
niowej samorząd powiatu 
uzyskał wsparcie w kwocie 

19,2 tys. zł z Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. 
Całkowity koszt projektu wy-
niósł 24 tys. zł, w tym 4,8 tys. 
zł to środki własne powiatu 
kwidzyńskiego. Na realizację 
programu �Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej� 
samorząd powiatu uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 
ponad 123 tys. zł. Usługę 
asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej świadczy 
Firma Usługowo-Opiekuń-
cza �Pomocna Dłoń�. Łączna 
liczba godzin wsparcia udzie-
lonego przez asystenta oso-
bistego w tym roku to 2700 
godzin. Wsparcie udzielane 
jest przez cały tydzień.

                                   (jk)

Szczepią w dwóch punktach w Kwidzynie

Bezpłatna akcja szczepień przeciw grypieBezpłatna akcja szczepień przeciw grypie
Rozpoczęła się akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Obejmuje ona między innymi 

seniorów, personel medyczny, nauczycieli i mieszkańców domów pomocy społecznej. Akcja 
Ministerstwa Zdrowia  jest prowadzona w powiecie kwidzyńskim w dwóch punktach.

Ze szczepień, w ramach za-
pobiegania grypie sezonowej 
i w czasie trwania epidemii 
COVID-19, z nieodpłatnych 
i dobrowolnych szczepień 
przeciw grypie mogą senio-
rzy, czyli osoby urodzone 
nie później niż w 1946 r., 

medycy i osoby zatrudnione 
w placówkach medycznych, 
farmaceuci i pracownicy ap-
tek, diagności laboratoryjni, 
nauczyciele akademicy i inne 
osoby prowadzące w uczelni 
zajęcia ze studentami lub 
z doktorantami oraz inne 
osoby zatrudnione w uczel-
ni, studenci i doktoranci 
uczestniczący w zajęciach z 
udziałem pacjentów, osoby 

Punkty szczepień biorące udział w akcji 
szczepień przeciwko grypie znajdują się w 
hali sportowej (Punkt Szczepień Powszech-
nych, przy ul. Żwirki i Wigury 1 (tel. 795 501 
849) oraz w budynku przy ul. Piłsudskiego 
23/2 ( Indywidualna Praktyka Lekarska 
Piotr Chrostowski - tel.516 064 109). Szcze-
gółowe informacje znajdują się na stronie 
Ministerstwa Zdrowia: www.pacjent.gov.pl

zatrudnione w organach Pań-
stwowej Inspekcji Farmaceu-
tycznej wykonujące czynności 
kontrolne lub inspekcyjne, 
pracownicy pomocy społecz-
nej, w tym zatrudnieni w 
placówkach zapewniających 
całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, prze-
wlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku. Poza 
tym z bezpłatnych szczepień 
mogą skorzystać między in-
nymi pacjenci zakładu opie-
kuńczo-leczniczego, zakładu 
pielęgnacyjno-opiekuńczego, 
hospicjum stacjonarnego 
lub domowego i pacjenci 
oddziału medycyny palia-
tywnej, osoby przebywające 

w domu pomocy społecznej 
lub w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, prze-
wlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku, nauczy-
ciele i inne osoby pracujące 
w przedszkolu, innej formie 

wychowania przed-
szkolnego, szkole 
lub placówce dzia-
łającej w systemie 
oświaty, placówce 
wsparcia dziennego, 
placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, 
regionalnej placów-
ce opiekuńczo-tera-
peutycznej, inter-
wencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym, w ramach 
form opieki nad dziećmi w 
wieku do lat  trzech, żoł-
nierze oraz funkcjonariusze 
policji, a także  strażacy z 
ochotniczych straży pożar-
nych i funkcjonariusze straży 
miejskiej.  Jak informuje 
Ministerstwo Zdrowia osoby 
uprawnione do szczepienia 
nie muszą prosić lekarza o 
receptę na szczepionkę ani 
umawiać się w przychodni. 
Wystarczy, że zgłoszą się 
do punktu szczepień. Przed 
szczepieniem należy wypeł-
nić oświadczenie, a następnie 
porozmawiać z lekarzem 
kwalifikującym do zabiegu.                                                                                            
                                      (op)

PCPR przyjmuje wnioski

Dofinansowanie Dofinansowanie 
na sport, kulturę i rekreacjęna sport, kulturę i rekreację

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kwidzynie do 30 listopada bieżą-
cego roku będzie przyjmowało wnioski 
na dofinansowanie zadań dotyczących 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych, które będą 
mogły być realizowane w 2022 roku. 
Środki na ich realizację pochodzą z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby prawne 
i jednostki organizacyjne, 
które nie posiadają osobo-
wości prawnej, jeżeli pro-
wadzą działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych 
przez okres co najmniej 2 
lat przed dniem złożenia 
wniosku, udokumentują 
zapewnienie odpowiednich 
do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych warunków 
technicznych i lokalowych 

do realizacji zadania oraz 
udokumentują posiadanie 
środków własnych lub po-
zyskanych z innych źródeł 
na sfinansowanie przedsię-
wzięcia w wysokości nieob-
jętej dofinansowaniem ze 
środków PFRON. Wnioski 
dostępne są na stronie in-
ternetowej PCPR lub w 
siedzibie Centrum przy 
ul. Hallera 5 w Kwidzynie 
(pokój nr 1).

                                  (op)

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega

Fałszywe SMS-yFałszywe SMS-y
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie 

o fałszywych SMS-ach z informacją o skierowaniu 
na kwarantannę rozsyłanych przez oszustów. SMS-y 
zawierają linki prowadzące na stronę, która nakłania 
użytkownika do pobrania fałszywego oprogramowa-
nia pod pozorem instalacji wtyczki Flash Player.

W rzeczywistości kwaran-
tanna jest nakładana jedynie 
po przekroczeniu granicy lub 
na podstawie wywiadu prze-
prowadzonego przez pracow-
ników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, zaś treść praw-
dziwego SMS-a otrzymanego 
po skierowaniu na kwaran-
tannę brzmi �Jesteś na kwa-
rantannie. Masz ustawowy 
obowiązek używania aplikacji 
Kwarantanna domowa. Jest 
dostępna w AppStore i Google 
Play�.

Otwierając linki otrzymane 
od innych osób należy zacho-

wywać ostroż-
ność .  Zwra-
cajmy uwagę 
na nieznane 
nam adresy 
internetowe 
i zamienione 
p o j e d y n c z e 
z n a k i  ( n p . 
duża l i tera 
�O� zamiast 

cyfry zero). Nie pobierajmy też 
aplikacji mobilnych z innych 
miejsc niż oficjalne sklepy 
App Store na urządzeniach 
z systemem iOS oraz Google 
Play na urządzeniach z sy-
stemem Android). Posiadacze 
urządzeń z systemem Android 
powinni upewnić się, że możli-
wość instalowania aplikacji z 
nieznanych źródeł jest wyłą-
czona - w zależności od wersji 
systemu opcja ta znajduje się 
w menu ustawień zabezpie-
czeń lub w menu uprawnień 
poszczególnych aplikacji.

  Przemysław Rutkowski
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

Nowoczesne rozwiązania dla codziennych czynnościNowoczesne rozwiązania dla codziennych czynności
Postęp technologiczny ułatwia osobom niepełnosprawnym niezależne życie. Nowoczesne rozwiązania pomagają im poruszać się, wykonywać codzienne 

czynności i nie tylko. Sprawdzimy m.in. urządzenie, które zmienia ręczny wózek inwalidzki w pojazd elektryczny, nowoczesną protezę dłoni i długopis.
   Napęd elektryczny 
   Techlife W1
Posiadanie dwóch wózków 

inwalidzkich � ręcznego i elek-
trycznego � może być nie-
praktyczne. Alternatywą może 
być posiadanie jedynie wózka 
ręcznego i zakup napędu elek-
trycznego takiego jak Techlife 
W1. Urządzenie ma postać 
koła z kierownicą, które można 
podłączyć do wózka inwalidz-
kiego. Po podłączeniu napędu 
ręczny wózek inwalidzki w 
pewnym sensie zmienia się w 
pojazd elektryczny. Techlife 
W1 pozwala na poruszanie się 
z maksymalną prędkością 20 
km/h i przejechanie maksymal-
nie 30 kilometrów na jednym 
ładowaniu. 12-calowe koło z 
terenowym bieżnikiem ułatwia 
poruszanie się po trudnym tere-
nie. Urządzenie jest wyposażo-
ne w przednie oświetlenie LED 
oraz wyświetlacz pokazujący 
informacje takie jak przebieg, 
aktualna prędkość i poziom 
naładowania akumulatora. 
Akumulator o pojemności 11 
Ah można wyjąć i ładować 
bez konieczności przenoszenia 
całego urządzenia. Techlife 
W1 radzi sobie z obciążeniem 
do 120 kg. Kosztuje 6900 zł, a 
sprzedawca w razie potrzeby 
pomoże uzyskać dofinansowa-
nie z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Elektryczny wózek 
inwalidzki Airwheel H3T
Jeśli poszukujemy nowoczes-

nego elektrycznego wózka in-
walidzkiego, dobrym wyborem 
może być na przykład Airwheel 
H3T. Jedną z jego najciekaw-
szych cech jest automatyczne 

składanie i rozkładanie jed-
nym przyciskiem � proces 
zajmuje jedynie 7 sekund. 
Wózek umożliwia przejechanie 
maksymalnie 35 kilometrów na 
jednym ładowaniu z maksymal-
ną prędkością ok. 6 km/h. Może 
obracać się wokół własnej osi, 
co ułatwia korzystanie z niego 
w wąskich miejscach takich 
jak toaleta. Airwheel H3T jest 
wyposażony w 12,5-calowe koła 
z terenowym bieżnikiem, dzięki 
czemu można z niego korzystać 
bez względu na rodzaj terenu. 

Do sterowania wózkiem moż-
na korzystać z kontrolera na 
podłokietniku, smartfona przy 
użyciu specjalnej aplikacji 
lub bezprzewodowego pilota. 
Aplikacja na smartfony śledzi 
również parametry takie jak 
aktualna prędkość, przebieg i 
poziom naładowania akumula-
tora. Akumulator o pojemności 
20 Ah można w razie potrzeby 
wyjąć z wózka i naładować 
w dowolnym miejscu. Aby 
akumulator można było łatwo 
ładować bez wyciągania go z 
wózka, można skorzystać z 
gniazda ładowania znajdują-
cego się w wygodnym miejscu 
pod łokietnikiem. Airwheel 
H3T waży jedynie 31 kg, a jego 
dopuszczalne obciążenie wynosi 
130 kg. Wózek kosztuje 14 
tysięcy złotych, a sprzedawca 
tak samo jak w przypadku Te-
chlife W1 pomoże w uzyskaniu 
dofinansowania z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

  Proteza dłoni i-Limb
Aby pomóc osobom po ampu-

tacji dłoni, islandzka firma Ös-
sur opracowała mioelektryczną 
protezę dłoni i-Limb. Protezą 
można sterować zarówno przy 
użyciu impulsów mięśniowych 
jak i aplikacji mobilnej, która 
umożliwia wybranie jednego z 
18 chwytów. i-Limb współpra-

cuje również ze specjalnymi 
chipami, które zmieniają chwyt 
protezy gdy ta znajdzie się w ich 
pobliżu � można w ten 
sposób na przykład 
u s t a - wić chwyt 
do pi - san ia 
na kla- w i a -
turze g d y 

użyt-
k o w -
nik usią-
dzie przy 
biurku. 
P r o t e -
za jest 
wyposa-
żona w sy- stem 
Auto-Grasp, który zapobiega 
przypadkowemu upuszczeniu 
trzymanych przedmiotów oraz w 
system Vari-Grip, który zwięk-
sza siłę chwytu. Jest dostępna 
w kilku rozmiarach i opcjach 
pokrycia (Fot. ossur.com).

Długopis na palec JustPen
Stworzony przez polskie stu-

dio AP DIZAJN JustPen jest 
długopisem którym można pisać 

używając tylko jednego palca. 
Ułatwia on pisanie osobom 
z zaburzeniami funkcji ru-
chu, ale przyda się również 
każdemu kto dużo pisze � na 
przykład uczniom, studentom 
i osobom robiącym dużo no-
tatek w pracy. JustPen jest 
dostępny w pięciu kolorach 
i czterech rozmiarach � na 
stronie internetowej studia 
można pobrać i wydrukować 
szablon, który ułatwi dobra-
nie odpowiedniego rozmiaru. 
Długopis otrzymał główną 
nagrodę �Best Young Inven-
tor� na 39. Międzynarodowej 
Wystawie Wynalazków w 
Genewie, główną nagrodę w 
konkursie Future Genera-
tion 2011 na targach Arena 
DESIGN oraz Dyplom Mi-
nisterstwa Gospodarki. Jego 
cena wynosi 350 zł.

 Aplikacja MyTherapy
Każdy powinien dbać o 

swoje zdrowie. Może w tym 

pomóc na przykład aplikacja 
MyTherapy. Jedną z jej głów-
nych funkcji jest przypomi-
nanie o zażywaniu leków, co 
docenią osoby starsze i z za-
burzeniami pamięci. Oprócz 
tego użytkownik może śle-
dzić historię przyjmowanych 
leków - nie tylko w formie 
tabletek, ale również m.in. w 
formie inhalacji i zastrzyków. 
To nie wszystko - aplikacja 
kładzie duży nacisk na mo-
nitorowanie stanu zdrowia. 
Użytkownik może zapisywać 
i śledzić swoją masę ciała, 
ciśnienie krwi, nastrój (co 
jest przydatne m.in. pod-
czas leczenia depresji), po-
ziom cukru we krwi (który 
jest ważnym parametrem w 
przypadku osób chorujących 
na cukrzycę) i nie tylko. 
MyTherapy może też oferować 
spersonalizowane wskazówki 
dotyczące leczenia i generować 
miesięczne raporty dotyczące 

stanu zdrowia. Aplikacja jest 
całkowicie bezpłatna i dostęp-
na na urządzeniach z syste-
mem iOS i Android.

 Przemysław Rutkowski

Posiadanie dwóch wózków inwalidzkich � ręcznego i elektrycznego � może być niepraktyczne. Alternatywą może być posiadanie jedynie wózka ręcznego i zakup 
napędu elektrycznego takiego jak Techlife W1.                                                                                                                                                     Fot. techlife.pl

Jeśli poszukujemy nowoczesnego elektrycznego wózka inwalidzkiego, dobrym wyborem może być na 
przykład Airwheel H3T.                                                                                                   Fot. airwheel.pl

Stworzony przez polskie studio AP DIZAJN JustPen jest długopisem którym można pisać używając tylko 
jednego palca.                                                                                                                   Fot. apdizajn.pl

Aplikacja MyTherapy może pomóc w dbaniu o zdrowie.                                                                                            
                                                  Fot. play.google.com
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Kartofle z ogniska i ziemniaczane konkursy

Święto pieczonego ziemniaka w WTZŚwięto pieczonego ziemniaka w WTZ
Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację �Misericordia�, bawili się podczas Święta Pieczonego 

Ziemniaka. Nie zabrakło konkursów sprawnościowych, w których główną rolę odgrywał ziemniak. Było także ognisko, w którym upieczono ziemniaki.
WTZ w Górkach to placówka, 

w której prowadzona jest reha-
bilitacja społeczna i zawodowa 
dla dorosłych niepełnospraw-
nych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego. To miejsce ak-
tywnej rehabilitacji, która ma w 
przyszłości ułatwić znalezienie 
zatrudnienia lub nauczyć sa-
modzielności osoby niepełno-
sprawne posiadające znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełno-
sprawności. Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach 
uczestniczy 47 niepełnospraw-
nych osób. Warsztat powstał 
w październiku 1993 roku 
przy Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Od pierwszego 
stycznia 2004 roku prowadzi 
go w zabytkowym dworku w 
Górkach (gmina Kwidzyn) Fun-
dacja �Misericordia�. Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację �Misericordia�, bawili się podczas Dnia Pieczonego Ziemniaka.                                                                                                                                           Zdjęcia: JK



www.fundacjamisericordia.pl 27.10.21 V

Laureaci konkursu plastycznego nagrodzeni

Jesienne warsztaty w zabytkowym dworkuJesienne warsztaty w zabytkowym dworku
Jesienne warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz Domów 

dla Dzieci odbyły się w zabytkowym dworku w Górkach. Dworek jest siedzi-
bą Warsztatu Terapii Zajęciowej. Początek spotkania przyniósł uroczystość 
wręczenia nagród dla laureatów konkursu �Moje życie w �Koronie� - Jestem 
cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania�, zainicjowanego przez 
Fundację �Serce� im. Janusza Korczaka w Sopocie.

Nagrody wręczyli Wiesław 
Wosiak, wicestarosta kwi-
dzyński oraz Renata Majda, 
kierownik PCPR.

- Komisja wyłoniła sześ-
cioro zwycięzców z naszego 
powiatu, których prace zo-
stały zakwalifikowane do 
ścisłego finału. Konkurs skie-
rowany był do podopiecznych 
przebywających w rodzinnej 
oraz instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. Jego cel to przede 
wszystkim pomoc dzieciom 

i młodzieży w odkrywaniu 
własnych talentów � twierdzi 
Renata Majda.

W kategorii rysunku lau-
reatami konkursu zostali 
Julia Żułma, Maja Rusek, 
Karolina Najder oraz Bartosz 
Zarębski, w kategorii film - 
Dominika Szczepańska, a w 
kategorii literackiej - Marta 
Nadworna-Kowalik. W grud-
niu rozstrzygnięty zostanie 
wojewódzki etap konkur-
su. W roli głównej podczas 

warsztatowego spotkania 
wystąpił dynia, której uczest-
nicy nadawali najróżniejsze 
kształty. Zajęcia poprowadził 
Piotr Jakubowski. Nie za-
brakło także dobrej zabawy 
i zajęć zręcznościowych. Dla 
uczestników przygotowano 
także poczęstunek, w tym 
wypieki przygotowane przez 
opiekunów zastępczych. W je-
siennych warsztatach PCPR 
wzięło udział ok. 70 dzieci.

                                  (op)

Jesienne warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz Domów dla Dzieci odbyły się w zabytkowym dworku w Górkach. Organizatorem imprezy 
było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.                                                                                                                 Zdjęcia: PCPR w Kwidzynie

Początek spotkania przyniósł uroczystość wręczenia nagród dla laureatów powiatowego etapu konkursu �Moje życie w �Koronie� - Jestem cudem do odkrycia 
a nie problemem do rozwiązania�, zainicjowanego przez Fundację �Serce� im. Janusza Korczaka w Sopocie. Nagrody wręczyli Wiesław Wosiak, wicestarosta 
kwidzyński oraz Renata Majda, kierownik PCPR.



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

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

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

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

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

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

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

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

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

                                             Malbork, Malbork,  ul. Armii Krajowej 70ul. Armii Krajowej 70
                                                                                                      55 247 26 96 i 55 272 80 8055 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
IInteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. nteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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

Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

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

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

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

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

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00

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

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

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



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

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

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

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

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

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

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

                          ul. Warszawska 18aul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04                             tel. 55 646 44 04

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

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

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

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

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

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

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

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

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

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

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

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

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

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

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

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

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

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

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

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

Ośrodki adopcyjne

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

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

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75tel. 58 511 03 75

www.fundacjamisericordia.pl 27.10.21 VII

       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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Porady dotyczące nieod-
płatnej pomocy prawnej i 
poradnictwa obywatelskiego 
świadczone są tylko telefo-
nicznie. Zmiany wymusiła 
konieczność zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się ko-
ronawirusa. Przed udziele-
niem porady niezbędne jest 
wysłanie (na adres poczty 

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

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

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

Jesienne warsztaty w zabytkowym dworku

elektronicznej: biuro@ovum.
org.pl) wniosku o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego za 
pośrednictwem środków poro-
zumiewania się na odległość. 
Wniosek dostępny jest na 
stronie: www.darmowa-
pomocprawna.ms.gov.pl. 

W sytuacji braku dostępu 
do internetu można złożyć 
wniosek ustnie przez telefon 
wraz z oświadczeniem. Po 

przesłaniu wniosku prawni-
cy kontaktować się będą w 
godzinach pracy punktów, 
w kolejności zgłoszeń.

Bezpłatna pomoc prawna

Szczepienia przeciw COVID-19

Trzecia dawka wkrótce Trzecia dawka wkrótce 
dla wszystkichdla wszystkich

Głównym tematem spotkania Rady Medycznej, 
które odbyło się 20 października, było rozszerzenie 
grupy osób uprawnionych do przyjęcia trzeciej 
dawki przypominającej szczepionki przeciw CO-
VID-19. Rząd chce aby trzecią dawką mogła za-
szczepić się każda osoba pełnoletnia. Szczepienia te 
mogłyby się rozpocząć już w ciągu kilku tygodni.

- Za nami kolejne spotka-
nie z ekspertami Rady Me-
dycznej. Podczas dzisiejszego 
posiedzenia podziękowałem 
moim doradcom za ich re-
komendację rozszerzenia 
grupy objętej szczepieniami 
dawką przypominającą - po-
informował premier Mateusz 
Morawiecki w swoim wpisie 
na Facebooku. 

Dodał również, że dawkę 
przypominającą będzie moż-
na przyjąć najwcześniej 6 
miesięcy po odbyciu podsta-

wowego cyklu szczepień.
Od 1 września trzecią 

dawką szczepionki przeciw 
COVID-19 mogą być szcze-
pione osoby z poważnymi 
zaburzeniami odporności. 
24 września natomiast rząd 
umożliwił przyjęcie dawki 
przypominającej pracowni-
kom medycznym mającym 
stały kontakt z pacjentami 
oraz wszystkim osobom po-
wyżej 50. roku życia.

Przemysław Rutkowski
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