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Dwa tygodnie trwał świąteczny kiermasz zorganizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach. Z powodu za-
grożenia koronawirusem już drugi rok kiermasz miał inny charakter niż poprzednie i odbył się w siedzibie warszta-
tu, a nie jak w poprzednich latach w galeriach handlowych. Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów przeznaczo-
ny zostanie w całości na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych uczestników warsztatu.       str. III
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Planują budowę nowego pawilonu

Rozbudowa DPS w Ryjewie
Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 

potrzebuje nowego budynku. Placówka podlega organi-
zacyjnie Starostwu Powiatowemu. Przeznaczona jest  dla 
120 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz 
60 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Samorząd 
powiatu już trzy razy próbował uzyskać dofinansowanie 
na inwestycję, ale na razie bez powodzenia.

- Już trzy razy składaliśmy 
wniosek. Po raz pierwszy w 
ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W dru-
gim naborze także chcieliśmy 
uzyskać dofinansowanie z 
rządowego funduszu, ale nie 
uzyskaliśmy wsparcia. Trzeci 
wniosek złożyliśmy w ramach 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych i niestety także nie 
uzyskaliśmy dofinansowania. 
Kilka tygodni byłem u wojewo-
dy pomorskiego i rozmawiałem 
na ten temat. Wojewoda obie-
cał, że postara się, aby w na-

stępnym naborze ta inwestycja 
uzyskała dofinansowanie. Ze 
swoich środków nie jesteśmy w 
stanie jej zrealizować. Jej koszt 
to ok. 21 mln zł. Taka kwota 
przekracza nasze możliwości - 
mówi Tomasz Pisarek z zarzą-
du powiatu kwidzyńskiego.

Wykonany został już  pro-
gram funkcjonalno-użytkowy 
razem z kosztorysem. 

- Jeżeli uzyskamy  wsparcie 
finansowe, to od razu zamie-
rzamy ogłosić przetarg na 
zasadzie „zaprojektuj i zbu-
duj”. Program funkcjonalno-
użytkowy zawiera wszystko 

co jest potrzebne do wyko-
nania projektu. Nie posiada 
jedynie uzgodnień. Na jego 
podstawie dość szybko można 
przygotować projekt. Będzie to 
dwukondygnacyjny budynek 
mieszkalny z poddaszem dla 
60 mieszkańców. Znajdą się 
w nim też pomieszczenie dla 
lekarza i pralnia, z której będą 
mogli korzystać mieszkańcy - 
twierdzi Tomasz Pisarek. 

O ile samorządowi uda się 
w końcu uzyskać dofinan-
sowanie, to zadanie byłoby 
realizowane przez dwa lata. 

                                    (jk)

Projekt dla rodzin zastępczych

Spotkania z terapeutą i korepetycje 
Spotkania z psychologiem i terapeutą dla dzieci i młodzieży z 

rodzin zastępczych oraz domów dla dzieci, warsztaty edukacyj-
ne dla dzieci, rodziców lub opiekunów to tylko niektóre z form 
pomocy, które oferuje projektu „Pomorskie dzieciom”. Projekt 
będzie realizowany 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.

Na realizację projektu 
samorząd powiatu uzyskał 
grant w wysokości 609 tys. 
zł. Wsparcie trafi do dzieci i 
młodzieży z domów dla dzie-
ci oraz dzieci i młodzieży 
przebywających w rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy 
rodzinnej zastępczej, będą-
cej w gestii Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
PCPR zachęca rodziców i 
opiekunów do udziału w 
projekcie.

- Planowane działania to 

spotkania z psychologiem, 
psychoterapeutą dla dzieci, 
superwizje dla rodziców, 
warsztaty edukacyjne dla 
dzieci, rodziców lub opie-
kunów oraz korepetycje 
wsparcie pedagogiczne dla 
dzieci wyrównujące braki 
w nauce. Udział w projek-
cie jest możliwy przez cały 
czas jego trwania, czyli do 
31 marca 2023 roku - infor-
muje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie.

W całym województwie po-
morskim pomocą objętych ma 
zostać ponad 2,5 tys. dzieci i 
ok. 600 pracowników placó-
wek instytucjonalnej pieczy 
zastępczej oraz pracowników 
hospicjów domowych. Pie-
niądze unijne na realizację 
projektu zostały przyznane 
w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

                                 (op)
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Świąteczny kiermasz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach

Sprzedawano ozdoby i wyroby uczestników WTZ
Dwa tygodnie trwał świąteczny kiermasz zorganizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach. Z powodu zagrożenia koronawirusem już drugi 

rok kiermasz miał inny charakter niż poprzednie i odbył się w siedzibie warsztatu, a nie jak w poprzednich latach w galeriach handlowych. Dochód ze 
sprzedaży wszystkich wyrobów przeznaczony zostanie w całości na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych uczestników warsztatu.

Początkowo 
p lanowano ,  że 
kiermasz potrwa tydzień, 
ale z uwagi na duże zainte-
resowanie ozdoby świąteczne 
można było kupować do 17 
grudnia. Kiermasz odbywał 
się w zabytkowym dworku, 
który jest siedzibą warsztatu. 
Wszystkie wyroby powstały 

pod-
czas zajęć t e r a p e u -
tycznych prowadzonych dla 
dorosłych, niepełnopsraw-
nych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego. Zakupy w 
warsztacie odbywały się z 
zachowaniem reżimu sani-
tarnego. Do budynku można 

było wejść tylko w maseczce 
i po dezynfekcji rąk. WTZ  to 
placówka, w której prowa-
dzona jest aktywa rehabili-
tacja dorosłych, 

n i e p e ł -

nopsrawnych mieszkańców 
powiatu. Uczestnicy zajęć 
zdobywają wiele umiejętno-
ści, które przydają się w ży-
ciu codziennym, ale przede 
wszystkim w przyszłej pra-
cy zawodowej. Zajęcia pro-
wadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, 
stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, arty-
stycznej i ogrod-
niczo-gospodar-
czej. Wobec 
wszystkich 
uczestników 
zajęć tera-
peutycznych 

stosowane 
są różne for-
my rehabilita-
cji medyczne, w 
tym kinezytera-
pia i fizykoterapia. 
Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warszta-

p lanowano ,  że pod-

tycznych prowadzonych dla 
dorosłych, niepełnopsraw-
nych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego. Zakupy w 
warsztacie odbywały się z 
zachowaniem reżimu sani-
tarnego. Do budynku można 

dzona jest aktywa rehabili-
tacja dorosłych, 

n i e p e ł -

ści, które przydają się w ży-
ciu codziennym, ale przede 
wszystkim w przyszłej pra-
cy zawodowej. Zajęcia pro-
wadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, 
stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, arty-
stycznej i ogrod-
niczo-gospodar-
czej. Wobec 
wszystkich 
uczestników 
zajęć tera-
peutycznych 

stosowane 
są różne for-
my rehabilita-
cji medyczne, w 
tym kinezytera-
pia i fizykoterapia. 
Obecnie w zajęciach 
terapeutycznych Warszta-

wadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, 
stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, arty-
stycznej i ogrod-
niczo-gospodar-
czej. Wobec 
wszystkich 
uczestników 
zajęć tera-
peutycznych 

stosowane 
są różne for-
my rehabilita-
cji medyczne, w 
tym kinezytera-
pia i fizykoterapia. 
Obecnie w zajęciach 

cy zawodowej. Zajęcia pro-
wadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, 
stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, arty-
stycznej i ogrod-
niczo-gospodar-
czej. Wobec 
wszystkich 
uczestników 
zajęć tera-
peutycznych 

stosowane 
są różne for-
my rehabilita-
cji medyczne, w 
tym kinezytera-
pia i fizykoterapia. 
Obecnie w zajęciach 

tu Terapii Zajęciowej w 
Górkach uczestniczy 47 
osób niepełnosprawnych. 
Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży wyrobów po-
zwalają  wzbogacać ofertę 
związaną z rehabilitacją 

uczestników.
                                  (jk)
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Pomoce kuchenne dla osób niepełnosprawnych

Świąteczne gotowanie bez barier
Zbliża się Wigilia, a to oznacza przygotowywanie wigilijnych potraw. Dla większości z nas nie jest to nic 

nadzwyczajnego, ale dla osób niepełnosprawnych samodzielne przygotowywanie potraw może być trudne. Na 
szczęście na rynku można znaleźć różne produkty, które mogą im pomóc – od desek do krojenia umożliwiają-
cych smarowanie chleba jedną ręką do noży dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

        Otwieracze 
 do słoików i butelek
Niemal każdy co najmniej 

raz w życiu miał problem z 
otwarciem zbyt mocno za-
kręconej butelki albo słoika. 
Mając to na uwadze łatwo 
zrozumieć, że otwieranie 
słoików i butelek może 
sprawiać osobom niepełno-
sprawnym jeszcze większą 
trudność. Aby ułatwić tę 
czynność, można skorzystać 
z różnego rodzaju otwiera-
czy do słoików i butelek. 
Urządzenia te poprawiają 
chwyt wieczek od słoików 
oraz zakrętek, a dzięki za-
sadzie dźwigni umożliwiają 
odkręcenie ich przy użyciu 
mniejszej siły. Oprócz ot-
wieraczy przystosowanych 
wyłącznie do otwierania 
słoików lub butelek można 

znaleźć też otwieracze uni-
wersalne, którymi można 

otwierać zarówno słoiki 
jak i butelki. Tego typu 

otwieracze nie są drogie i 
można je łatwo kupić na 
przykład przez internet, a 
mogą przydać się w każdym 
gospodarstwie domowym i 
nie tylko osobom niepełno-
sprawnym.

   Deski kuchenne 
    z narożnikiem
Jednym ze sposobów na 

ułatwienie przygotowywa-
nia posiłków mogą być deski 
kuchenne z narożnikiem. 
Deski takie są wyposażo-
ne w narożnik w kształcie 
litery L. Takie rozwiązanie 
umożliwia m.in. smarowa-
nie pieczywa używając 
tylko jednej 

ręki. Jest 
to duże ułatwienie 

na przykład dla osób po 
amputacji. Tego typu de-
ski występują też ze szpi-
kulcami, na które można 
nabić np. owoce, warzywa 
albo pieczywo aby je unie-
ruchomić i ułatwić krojenie. 
Deski nie przesuwają się po 
blacie dzięki zastosowaniu 
antypoślizgowego spodu. 
Kosztują od około 50 do 100 
złotych.

  Ergonomiczne noże
Rozwiązaniem ułatwia-

jącym krojenie żywności są 
ergonomiczne noże, które 
zamiast trzonka mają spe-

cjalny uchwyt. Takie roz-
wiązanie umożliwia kroje-
nie bez naprężania dłoni ani 
nadgarstka i jest odpowied-
nie na przykład dla osób o 
ograniczonej sile rąk. Noże 
te mogą mieć ostrza zarów-
no gładkie jak i ząbkowane. 
Oprócz noży dostępne są też 
takie narzędzia jak łopatki 
i tarki. Cena takich noży 
wynosi około kilkudziesię-
ciu złotych.

     Otwieracze do 
  puszek z oczkiem
Puszki z oczkiem są znacz-

nie wygodniejsze niż 
zwykłe pusz-

ki których 
wieczko 
t r z e b a 
przeciąć 
o t w i e -
raczem. 
Nie jest 

potrzebne 

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

żadne dodatkowe 
narzędzie – wystar-
czy chwycić oczko 
palcem i pociągnąć. 
W przypadku osób 
niepełnosprawnych 
nie zawsze jednak 
jest to takie proste. 
Przeszkodą może być 
na przykład ograni-
czona siła rąk albo 
choroby stawów. Na 

rynku są dostępne jednak 
specjalne otwieracze, które 
powinny ułatwić otwie-
ranie puszek z oczkiem. 
Wystarczy wsunąć koniec 
otwieracza pod oczko, pod-
ważyć i pociągnąć do siebie. 
Tego typu otwieracze nie są 
drogie - można je kupić za 
około 20-30 złotych.

     Chwytaki do
 gorących talerzy

Choroby stawów 
i ograniczona siła 
lub mobilność dło-
ni mogą utrudnić 
przenoszenie tale-
rzy - zwłaszcza gdy 
są one gorące (na 

przykład po ugoto-

waniu żywności w kuchence 
mikrofalowej). W tej sytua-
cji do pomocy można wyko-
rzystać specjalne chwytaki. 
Umożliwiają one przeno-
szenie talerzy używając 
siły całej ręki, a nie tylko 
nadgarstka. Dodatkowo 
eliminują konieczność do-
tykania gorącego talerza, co 
ogranicza ryzyko oparzeń. 
Takie chwytaki kosztują od 

około 40 do 50 złotych.
    Obieraczki na 
      przyssawki
Niektóre osoby niepeł-

nosprawne są zmuszone 
korzystać tylko z jednej 
ręki (na przykład na skutek 
amputacji). Obieraczka na 
przyssawki jest dobrym uła-
twieniem dla takich osób. 
Wystarczy przymocować ją 
do blatu kuchennego przy 
użyciu przyssawek. Dzięki 
temu do obierania warzyw 
i owoców wystarczy jedna 
ręka. Koszt zakupu takiej 
obieraczki to około 70 zło-
tych. 

 Przemysław Rutkowski

Uniwersalny otwieracz do słoików i butelek.                                                                       Fot. allegro.pl

Deska kuchenna z narożnikiem.                                                                      Fot. abilitysuperstore.com

Otwieracz do puszek z oczkiem.                                                                                      Fot. zyjlatwiej.pl

Zbliża się Wigilia, a to oznacza przygotowywanie wigilijnych potraw. Dla większości z nas nie jest to nic nadzwyczajnego, ale dla osób niepełnosprawnych 
samodzielne przygotowywanie potraw może być trudne. Na zdjęciu:Chwytak do gorących talerzy.                                                                Fot. movernos.com

Obieraczka na przyssawki.                    Fot. sklepikseniora.pl

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

Omikron kontra szczepionki
Jednym z głównych obecnie tematów dotyczących pandemii COVID-19 jest nowy 

wariant wirusa SARS-CoV-2, który został odkryty w listopadzie i otrzymał nazwę 
Omikron. Ze wstępnych informacji wynika, że wariant ten jest bardziej zaraźliwy, ale 
mniej śmiertelny niż dominujący obecnie wariant Delta. Wiele osób zastanawia się też 
w jakim stopniu dostępne obecnie szczepionki chronią przed nowym wariantem.

Okazuje się, że w przy-
padku wariantu Omikron 
bardzo ważne są szczepie-
nia przypominające – dwie 
dawki nie zapewniają wy-
starczającej ochrony przed 

tym wariantem (według 
wstępnych danych dwie daw-
ki szczepionki firmy Pfizer 
mają zaledwie około 30-pro-
centową skuteczność przy 
ochronie przed zakażeniem 
objawowym podczas gdy w 
przypadku wariantu Delta 
jest to około 87%), ale dawka 
przypominająca podnosi sku-
teczność w ochronie przed 
zakażeniem do około 75%, 
choć wciąż jest to mniej niż 
w przypadku innych wa-
riantów.

Prezes firmy Pfizer Al-
bert Bourla poinformował, 
że w przypadku warian-
tu Omikron trzecia dawka 

szczepionki tej firmy zwięk-
sza produkcję przeciwciał 
25-krotnie w porównaniu z 
dwiema pierwszymi dawka-
mi. Koncern poinformował 
też, że jego szczepionka może 

być dostosowana do nowego 
wariantu wirusa w ciągu 
100 dni, a dostawy zmody-
fikowanej szczepionki mają 
rozpocząć się najpóźniej w 
marcu przyszłego roku.

Dyrektor generalny kon-
cernu Moderna Stephane 
Bancel na łamach dziennika 
Financial Times przyznał, że 
szczepionka jego firmy może 
nie dawać wystarczającej 
ochrony przeciw warianto-
wi Omikron, a szczepionki 
prawdopodobnie będą mu-
siały zostać zmodyfikowane 
ze względu na mutacje w 
obrębie białka kolca no-
wego wariantu wirusa. Dr 

Paul Burton – dyrektor ds. 
medycznych firmy Moder-
na – dodał również, że do-
stosowanie szczepionki do 
wariantu Omikron ma zająć 
trzy miesiące.

30 listopada Uniwersytet 
Oksfordzki, który we współ-
pracy z firmą AstraZene-
ca opracował szczepionkę 
Vaxzevria, poinformował 
w swoim oświadczeniu, że 
nie ma dowodów na brak 
skuteczności szczepień w za-
pobieganiu ciężkiemu prze-
biegowi choroby wywołanej 
przez wariant Omikron, 
jednocześnie dodając, że 
posiada narzędzia niezbędne 
do ulepszenia swojej szcze-
pionki - jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Wakcynolog prof. 
Dame Sarah Gilbert, która 
współtworzyła szczepionkę 
Vaxzevria, przestrzega aby-

śmy zachowali ostrożność 
i podejmowali kroki w celu 
spowolnienia rozprzestrze-
niania się wariantu Omi-
kron dopóki nie dowiemy 
się więcej.

29 listopada swoje oświad-
czenie wydała też firma 
Johnson & Johnson. Poin-
formowała w nim, że ściśle 
monitoruje nowo pojawiające 
się warianty COVID-19 i oce-
nia skuteczność swojej szcze-
pionki przeciwko COVID-19 
we wszystkich wariantach, w 
tym Omikron. Koncern pra-
cuje już nad dostosowaniem 
swojej szczepionki do nowego 
wariantu.

Przemysław Rutkowski



                            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 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia. Kierunki kształcenia z zajęciami praktycz-
nymi u lokalnych przedsiębiorców obejmują: 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. Zajęcia obej-
mują w szczególności: naukę nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowanie się z otoczeniem – AAC, 
usprawnianie ruchowe ( integracja sensoryczna, fizjoterapia), wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu 
samodzielności rozwijanie zainteresowania otoczeniem i wzmacnianie aktywności.

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

Dom Dziennej Opieki dla Seniorów - Silver Club
Do placówki przyjmowane są osoby poruszające się samodzielnie, ale także z trudnościami 

np. parkinsonizm, demencja czy Alzhaimer. Seniorzy mają zapewnioną opiekę, terapię 
zajęciową, rehabilitację oraz spacery. Mogą także skorzystać z posiłków (dodatkowo płatne). 
Dom funkcjonuje w godz. 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

                       ul.Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie                     
                    Tel. 884 637 080, e-mail: biuro@silverclub.pl 
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Świąteczne ozdoby uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Udekorowali choinkę w starostwie
Uczniowie  ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie ozdobili choinkę w Sta-

rostwie Powiatowym. Na drzewku zawieszono wykonane własnoręcznie przez uczniów bombki oraz 
inne ozdoby, w tym aniołki, renifery, ceramiczne serca czy pierniki. Celem akcji było pokazanie, 
jak niezwykłe rzeczy potrafią tworzyć uczniowie podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

- Wierzymy, iż to unikatowe 
drzewko wprowadzi wszyst-
kich w świąteczny nastrój, 
czego gorąco życzymy - twier-
dzą  uczniowie, uczestnicy za-
jęć oraz wszyscy pracownicy

Szkoły Specjalnej Przyspo-
sabiającej do Pracy.

Szkoła przeznaczona jest 
dla młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym 

i znacznym oraz niepełno-
sprawnością sprzężoną do 24 
roku życia. Kierunki kształce-
nia z zajęciami praktycznymi 
u lokalnych przedsiębiorców 
obejmują między innymi: 
pomocnik ogrodnika i sa-
downika, pomocnik kucharza 
oraz pomocnik pracownika 
gospodarczego. Poza tym w 
ramach szkoły funkcjonują  
pracownia życia codziennego 

oraz  zespoły rewalidacyjno-
wychowawcze dla dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębo-
kim do 25 roku życia. 

                                   (op)

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe

Można już zarejestrować

Szczepienia dzieci
Rozpoczęła się rejestracja na szczepienie 

przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 
11 lat. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia 
od 14 grudnia e-skierowanie na szczepienie 
dla dzieci jest wystawiane automatycznie.

W sytuacji, gdy dziecko nie 
dysponuje elektroniczną formą 
skierowania, może je wydać 
lekarz w punkcie szczepień. 
O kwalifikacji do szczepienia 
dzieci w wieku 5-11 lat decyduje 

każdorazowo lekarz. Rejestracji 
na szczepienie można dokonać 
wyłącznie wówczas, jeśli dzie-
cko w dniu przeprowadzenia 
szczepienia ma ukończone 5 
lat. Kwestionariusz wypełnia 
rodzic lub opiekun prawny. Wy-
starczy zgoda jednego rodzica. 

Dziecko można zarejestrować 
na szczepienie telefonicznie. 
Numer całodobowej infolinii to 
989. Można to zrobić kontak-
tując się z wybranym punktem 
szczepień lub korzystając ze 

strony internetowej pacjent.
gov.pl (Ważne! rejestracji moż-
na dokonać tylko za pomocą 
tak zwanej szybkiej rejestracji 
bez Profilu Zaufanego). Można 
również wysłać SMS o treści 
SzczepimySie na numer 664 
908 556 lub 880 333 333.


