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DODATEK BEZPŁATNY        WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KWIDZYNIE           24.11.21 r.  Nr 290 ROK 17 

Warcabiści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”, walczyli 
o Puchar Kierownika WTZ. Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wciąż rosnącą liczbą zakażeń w kra-
ju, zawody miały charakter zamknięty i wzięli w nich udział jedynie niepełnosprawni uczestnicy warsztatu. Na 
zdjęciu: Artur Jurczak i Szymon Szpociński, zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca.                             str. IV i V
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Zmiany w podziale pieniędzy z PFRON

Więcej na sprzęt rehabilitacyjny
Rada powiatu dokonała zmian w podziale środków przeznaczonych na rehabi-

litację społeczną i zawodową. 29 marca przyjęto uchwałę w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Okazało się  jednak, że w niektórych zadaniach pieniądze nie zostały 
wykorzystane i należało dokonać korekt w tegorocznym podziale pieniędzy.

Więcej pieniędzy zostanie 
przeznaczonych na dofi-
nansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze.

- Z analizy za 10 mie-
sięcy wynika, że w takich 
zadaniach jak rehabilitacja 
zawodowa, to jest tworze-
nie miejsc pracy, środki na 
działalność gospodarczą i 
szkolenia, nie zostaną wyko-
rzystane środki finansowe w 
kwocie ponad 260 tys. zł. Nie 
zostaną także wykorzystane 
w zadaniach dotyczących 

rehabilitacji społecznej, w 
tym dofinansowania do tur-
nusów rehabilitacyjnych 
oraz zadaniu dotyczącym 
sportu, kultury i turystyki 
osób niepełnosprawnych. 
To kwota ponad 12 tys. zł. 
Środki te łącznie proponuje-
my przesunąć na dofinanso-
wanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki po-
mocnicze. Projekt uchwały 
otrzymał pozytywną opinię 
Społecznej Rady do spraw 
Osób Niepełnosprawnych 
- uzasadniała podczas ostat-

niej sesji projekt uchwały 
Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kwidzy-
nie.

Uchwała w tej sprawie zo-
stała przez radnych przyjęta 
jednogłośnie.

                                  (jk)

Pieniądze na rehabilitację
   
Środki finansowe na zadania z zakresu 
      rehabilitacji zawodowej - 39 920 zł
- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
 niepełnosprawnej - 0,00 zł 
- Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub 
  rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni 
  socjalnej - 30 000 zł
- Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez
  kierownika powiatowego urzędu pracy - 9 920 zł
      Środki finansowe na zadania z zakresu 
       rehabilitacji społecznej - 3 105 047 zł
- Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów 
 działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 2 005 460 zł
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
 i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 218 939 zł
- Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 
  niepełnosprawnych - 69 000 zł.
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 611 648 zł 
 - Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu
   się i technicznych w związku z indywidualnymi 
   potrzebami osób niepełnosprawnych - 200 000 zł

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

Pierwsza taka przeciwko COVID-19

Nowa szczepionka
Komisja Europejska zatwierdziła umo-

wę zakupu szczepionek przeciw COVID-19 
francuskiej firmy farmaceutycznej Valne-
va. Szczepionki te wykorzystują inakty-
wowanego wirusa SARS-CoV-2 - bazują 
więc na bardziej tradycyjnej technologii 
niż aktualnie dostępne preparaty.

Są to pierwsze szczepionki 
przeciw COVID-19 tego typu. 18 
października francuski koncern 
ogłosił wyniki III fazy badań 
klinicznych. Badania, w których 
wzięło udział 4012 uczestników 
powyżej 18. roku życia, wyka-
zały m.in, że szczepionka firmy 
Valneva wywołuje silniejszą 
odpowiedź immunologiczną i 
mniejszą liczbę skutków ubocz-

nych niż preparat firmy Astra-
Zeneca. Zanim szczepionka 
francuskiego producenta trafi 
do obrotu w Unii Europejskiej, 
będzie musiała uzyskać po-
zytywną opinię Europejskiej 
Agencji Leków. Umowa przewi-
duje zakup 27 milionów dawek 
w 2022 roku i kolejnych 33 mi-
lionów dawek w roku 2023.

Przemysław Rutkowski

Lek na COVID-19
Polska zakontraktowała lek o nazwie Molnu-

piravir chroniący przed ciężkim przebiegiem 
COVID-19. Nowy lek prawdopodobnie będzie 
dostępny w Polsce od połowy grudnia.

- Chcielibyśmy, żeby to był 
początek grudnia, ale raczej 
pewnie mówimy o połowie 
grudnia. Pierwsze deklaracje 
producenta mówiły o styczniu. 
Jesteśmy jednym z pierwszych 
państw, które lek zakontrak-
towało - powiedział Wojciech 
Andrusiewicz, rzecznik prasowy 
Ministerstwa Zdrowia, podczas 
rozmowy z reporterem radia 
RMF FM.

Molnupiravir powstał dzięki 
współpracy firm Merck oraz 
Ridgeback Biotherapeutics. Jest 
to pierwszy zatwierdzony lek 
przeciw COVID-19 podawany 
doustnie. Jego działanie polega 
na zakłócaniu procesu replikacji 
RNA wirusa SARS-CoV-2. Lek 
jest przeznaczony dla osób z 
łagodnym lub umiarkowanym 

przebiegiem COVID-19. We-
dług III fazy badań klinicznych 
Molnupiravir zmniejsza ryzyko 
hospitalizacji lub zgonu o około 
50%. Specjaliści zalecają rozpo-
częcie podawania leku od razu 
po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku testu na COVID-19 lub 
do pięciu dni od pojawienia się 
pierwszych objawów choroby. 
Na początku listopada lek 
został zatwierdzony przez Bry-
tyjską Agencję Regulacji Leków 
i Produktów Opieki Zdrowotnej. 
Europejska Agencja Leków 
wydała rekomendacje dotyczące 
stosowania Molnupiraviru, ale 
lek nie został jeszcze dopusz-
czony do obrotu na terenie Unii 
Europejskiej. Aktualnie trwa 
jego przegląd etapowy.  

   Przemysław Rutkowski

Ma być dostępny w grudniu

Rada powiatu dokonała zmian w podziale środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową. 29 marca przyjęto uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku do powiatu kwidzyńskiego trafiło ponad 3,1 mln zł, w tym także pieniądze na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie oraz w Górkach.    Fot.JK
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Święto ziemniaka i Halloween w ryjewskim Domu Pomocy Społecznej

Kartoflane konkursy i taniec czarownic
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie bawili się podczas Święta Ziemniaka oraz Halloween. Imprezę przy-

gotowali wspólnie terapeuci zajęciowi oraz uczestnicy zajęć terapeutycznych, którzy pomogli w przygotowaniu elementów dekoracji.
Uczestników zabawy powi-

tała Jolanta Mroczek, dyrek-
tor Domu Pomocy Społecznej 
w Ryjewie, która zaprosiła 
wszystkich do wspólnej za-
bawy.

- Wszystko zostało dopięte 
na ostatni guzik, począwszy od 
przygotowania sali, która za-
chwycała mrocznym, bogatym 
wystrojem, poprzez niesamo-
wite charakteryzacje i przebra-
nia prowadzących imprezę, aż 
po wszystkie atrakcje. A było 
ich niemało - podkreśla Ewe-
lina Dysko z Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. 

Dodaje, że uczestnicy zaba-
wy poznali historię ziemniaka. 
Nie zabrakło konkursów z 
ziemniakiem w roli  głównej. 
Wśród konkurencji znalazł 
się slalom o różnym poziomie 
trudności - jedni uczestni-
cy przemieszczali ziemniaka 
miedzy pachołkami za pomocą 
miotły, inni przenosili go w 
chochelce. Zawodnicy próbo-
wali też swoich sił, rzucając 
ziemniakiem do kosza. Inna 
zabawa polegała na wyszu-

kaniu ziemniaka w koszu 
pełnym różnych warzyw, a 
żeby było trudniej uczestnicy 
zabawy robili to z zasłoniętymi 
oczami. Był też konkurs, w 
którym trzeba było zebrać jak 

najwięcej ziemniaków rozrzu-
conych w sali. Nie brakowało 
też atrakcji przygotowanych z 
okazji Halloween. Był taniec 
czarownic z miotłami, a także 
smakowity poncz z „krwi” oraz 

pieczone paluchy czarownicy. 
Nie brakowało muzyki i tań-
ców, zarówno w wykonaniu so-
listów, jak i par. Nie brakowało 
też tanecznych korowodów.                                                                                          
                                      (op)

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie bawili się podczas Święta Ziemniaka oraz Halloween.  
                                                                                                                                                                              Zdjęcia: DPS „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
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Turniej warcabowy w Górkach

Walczyli o puchar kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej
Warcabiści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”, walczyli o Puchar 

Kierownika WTZ. Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wciąż rosnącą liczbą zakażeń w kraju, zawody miały cha-
rakter zamknięty i wzięli w nich udział jedynie niepełnosprawni uczestnicy warsztatu.

Bogdan Muchowski, kie-
rownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, życzył zawodni-
kom sportowej rywalizacji 
i zajęcia jak najlepszych 
miejsc, ale przede wszystkim 
dobrej zabawy. Uczestnicy 
WTZ przygotowywali się 
do udziału w turnieju od 
kilku tygodni. Eliminacje 
wyłoniły czwórkę finalistów. 
W finale walczyli Patrycja 
Zwierzyńska, Artur Jurczak, 
Szymon Szpociński i Leszek 
Śmigielski. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został 
Artur Jurczak, który po za-
kończeniu konkursu rozegrał 
partię warcabów z kierowni-
kiem WTZ. Drugie miejsce 
w zawodach zajął Szymon 
Szpociński, natomiast na 
trzecim miejscu zawody za-
kończył Leszek Śmigielski. 
Zwycięzcy odebrali puchary i 
dyplomy z rąk Bogdana Mu-
chowskiego, kierownika WTZ 
oraz Jerzego Wiśniewskiego, 
sędziego głównego zawodów. 
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li dyplomy oraz upominki.                                                                                           
                                      (jk)

Warcabiści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach prowadzonego przez Fundację „Misericordia” walczyli o Puchar Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią i wciąż rosnącą liczbą zakażeń w kraju, zawody 
miały charakter zamknięty i wzięli w nich udział jedynie niepełnosprawni uczestnicy WTZ w Górkach.                                                                                                                                                                                                                                           Zdjęcia:JK

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Artur Jurczak. Drugie miejsce w zawodach zajął Szymon 
Szpociński, natomiast na trzecim miejscu zawody zakończył Leszek Śmigielski. 

Na trzecim miejscu zawody zakończył Leszek Śmigielski Drugie miejsce w zawodach zajął Szymon Szpociński.

Szymon Szpociński (z lewej) i Artur Jurczak walczą w finale turnieju.

Artur Jurczak odebrał dyplom i puchar z rąk Bogdana Muchowskiego, kierownika WTZ oraz Jerzego 
Wiśniewskiego, sędziego głównego zawodów.

O punkty w fazie eliminacyjnej walczą Marek Pielecki i Joanna Kuźniewska.
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Porady dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i poradni-
ctwa obywatelskiego świadczone są tylko telefonicznie. Zmia-
ny wymusiła konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. Przed udzieleniem porady niezbędne jest 
wysłanie (na adres poczty elektronicznej: biuro@ovum.org.
pl) wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośredni-
ctwem środków porozumiewania się na odległość. Wniosek 
dostępny jest na stronie: www.darmowapomocprawna.
ms.gov.pl. W sytuacji braku dostępu do internetu można 
złożyć wniosek ustnie przez telefon wraz z oświadczeniem. 

Bezpłatna pomoc prawna

           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

Po przesłaniu wniosku prawnicy kontaktować się będą w 
godzinach pracy punktów, w kolejności zgłoszeń.

O punkty walczą Aleksandra Kozikowska i Izabela Jabłonka.

Warcabowa partia w wykonaniu Aleksandry Salińskiej i Leszka Śmigielskiego. 

O wejście do finału walczą Szymon Szpociński i Grzegorz Wilczewski.

Patrycja Zwierzyńska i Leszek Śmigielski podczas walki o trzecie miejsce.

Artur Jurczak, najlepszy zawodnik turnieju, rozegrał partię warcabów z Bogdanem Muchowskim, 
kierownikiem 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
               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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Grant dla samorządu powiatu

Wsparcie dla dzieci i młodzieży 
Wniosek powiatu kwidzyńskiego o przyznanie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” 

został rozpatrzony pozytywnie. Do grantobiorców, czyli Centrum Domów dla Dzieci i Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, trafi wsparcie w wysokości ok. 609 tys. zł. 

Projekt będzie realizowa-
ny w powiecie kwidzyńskim 
do końca marca 2023 roku. 
Jego celem jest łagodzenie 
skutków epidemii COVID-
19 oraz przeciwdziałanie 
jej negatywnym skutkom w 
rodzinach zastępczych oraz  
w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej.

- Przyznany grant zostanie 
przeznaczony na udzielenie 
wsparcia dzieciom i mło-
dzieży z Domów dla Dzie-
ci oraz dzieci i młodzieży 
przebywających w rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy ro-
dzinnej zastępczej, będącej 
w gestii Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. W 
ramach projektu zaplanowa-
no między innymi wsparcie 
terapeutyczne, organizację 
warsztatów umiejętności 
społecznych oraz eduka-
cyjnych z zakresu przeciw-
działania uzależnieniom i 
ryzykownym zachowaniom. 
Projektem „Pomorskie dzie-
ciom” zostanie objętych 142 
dzieci oraz 19 pracowników 
zajmujących się opieką i 
wychowaniem – informu-

je Anna Świątkowska ze 
Starostwa Powiatowego w 
Kwidzynie. 

W całym województwie 
pomorskim pomocą objętych 
ma zostać ponad 2,5 tys. 
dzieci i ok. 600 pracowników 
placówek instytucjonalnej 
pieczy zastępczej oraz pra-

cowników hospicjów do-
mowych. Pieniądze unijne 
na realizację projektu zo-
stały przyznane w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

                                   (jk) 

Zostało kilka dni na złożenie wniosku

Pieniądze na sport, kulturę i rekreację
Ostatnie dni zostały do złożenia wniosków na dofinansowanie zadań do-

tyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie dotyczy projektów, które będą mogły być realizowane w 
przyszłym roku. Środki na ich realizację pochodzą z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kwidzynie będzie przyjmowało wnioski tylko do końca listopada.

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 PCPR przy ul. 

Hallera 5 w Kwidzynie (po-
kój nr 1). 

                                   (op)

Przyznany grant zostanie przeznaczony na udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z Domów dla Dzieci 
oraz  dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy rodzinnej zastępczej, będącej 
w gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
                                                                                                                                          Fot. archiwum

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek na dofinansowanie zadań dotyczących sportu, kultury, rekrea-
cji i turystyki osób niepenosprawnych.                                                                               Fot. archiwum


