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Warsztaty terapii zajęciowej w Górkach oraz w Ryjewie otrzymały dofinansowanie do zakupu nowego sprzętu, w ra-
mach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na zdjęciu: uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach podczas 
zajęć rehabilitacyjnych.                                                                                                                                 str. IV
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Program profilaktyki raka szyjki macicy

Bezpłatne badania cytologiczne
Mieszkanki powiatu kwidzyńskiego w wieku 25-59 lat mogą 

skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. Program realizo-
wany jest przez każdą poradnię położniczo-ginekologiczną, która 
ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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Celem programu jest 
zmniejszenie wskaźnika 
umieralności kobiet na raka 
szyjki macicy do poziomu 
osiągniętego w krajach Unii 
Europejskiej, zwiększenie 
wiedzy kobiet na temat 
profilaktyki raka szyjki 
macicy i wprowadzenie na 
terenie całego kraju jedno-
litego modelu postępowania 
diagnostycznego. Autorzy 
programu podkreślają, że 
rak szyjki macicy to jeden 
z częstszych nowotworów 
występujących u kobiet. 
Na wczesnym etapie jest 
wyleczalny w ponad 99% 

przypadków. Niewykryty 
i nieleczony może prowa-
dzić do śmierci. Dlatego 
każda kobieta po 25 roku 
życia powinna regularnie 
wykonywać profilaktyczne 
badania cytologiczne. Pro-
gram adresowany jest do 
kobiet w wieku 25-59 lat, 
które nie miały wykonanej 
cytologii w ciągu ostatnich 
trzech lat oraz obciążonych 
czynnikami ryzyka (za-
każonych wirusem HIV, 
przyjmujących leki immu-
nosupresyjne, zakażonych 
HPV- typem wysokiego ry-
zyka), a także pań, które nie 

miały wykonanej cytologii w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Kobiety, które były leczone 
z powodu nowotworu zło-
śliwego szyjki macicy, po 
zakończeniu kontroli onko-
logicznej (decyzję podejmuje 
lekarz prowadzący leczenie 
onkologiczne) ponownie 
zostają objęte skryningiem 
cytologicznym. Badanie 
jest bezpłatne. Aby wziąć w 
nim udział, nie trzeba mieć 
skierowania. Wystarczy 
zgłosić się do ginekologa lub 
położnej.

                                   (op)

          Placówki Wsparcia Dziennego
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
                             w Kwidzynie

Dostosują kalendarz szczepień do nowych zasad

Krótsza ważność certyfikatu
Resort zdrowia poinformował, że 1 lutego ważność Unijnego 

Certyfikatu COVID dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 
zostanie skrócona z roku do 9 miesięcy (270 dni).

To wynik decyzji Komisji 
Europejskiej z 21 grudnia 
ubiegłego roku, która zo-
stała uzasadniona maleją-
cą po upływie około sześ-

ciu miesięcy skutecznością 
szczepień w cyklu dwudaw-
kowym. Dodanie do tego 
okresu trzech miesięcy ma 
umożliwić państwom UE 

dostosowanie kalendarzy 
szczepień do nowych zasad 
i zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do dawki przypo-
minającej. Skrócenie waż-
ności certyfikatu dotyczy 
osób, które odbyły pełny cykl 
szczepień podstawowych 
(jedna dawka szczepionki 
firmy Johnson & Johnson 
lub dwie dawki szczepion-
ki innych firm), przyjęły 
dawkę przypominającą lub 
mają zaburzenia odporności 
i przyjęły dawkę dodatkową 
28 dni po zakończeniu pod-
stawowego cyklu szczepień. 
Data ważności certyfikatu 
jest liczona od dnia ostatnie-
go szczepienia.

 Przemysław Rutkowski

                      Świetlica przy ul. Hallera 5
                      od poniedziałku do piątku 
                    czynna w godz. 11.30 - 17.00
                                 tel. 783 152 042 
     e-mail: swietlica.hallera@mopskwidzyn.pl

                   Świetlica przy ul. Miłosnej 1
                     od poniedziałku do piątku 
                   w godz. 11.30 - 17.00
                                tel. 783 154 405 
 e-mail: swietlica.milosna@mopskwidzyn.pl
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Technologia dla osób niepełnosprawnych

Targi CES - urządzenia ułatwiające codzienne życie
Podczas corocznych targów elektroniki użytkowej Consumer Electronics Show, które odbywają się w Las Vegas, prezentowane 

są różne ciekawe rozwiązania technologiczne. W tym roku targi trwały od 5 do 7 stycznia (planowo miały trwać do 8 stycznia, ale 
ostatecznie zakończono je dzień wcześniej z uwagi na obawy związane z pandemią COVID-19). Ponownie nie zabrakło rozwiązań 
ułatwiających codzienne życie osobom niepełnosprawnym. Można wśród nich znaleźć m.in. lekki elektryczny wózek inwalidzki, in-
teligentne okulary oraz interaktywny projektor służący do rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Podnośniki toaletowe
      Dignity Lifts
Niepełnosprawność rucho-

wa może utrudniać wiele 
codziennych czynności takich 
jak korzystanie z toalety. Z po-
mocą przyszła firma Dignity 
Lifts, która oferuje podnośniki 
toaletowe. Urządzenia te są 
wyposażone w siedzisko, które 
porusza się w górę i w dół, aby 
ułatwić siadanie i wstawanie z 
toalety. Producent zapewnia, 
że pasują do niemal każdej 
muszli klozetowej. Częstym 
problemem podczas siedzenia 
na sedesie jest drętwienie 
nóg – jeśli do tego dojdzie, 
siedzenie podnosi się na tyle 
powoli, aby krążenie krwi mo-
gło wrócić na czas. Podnośniki 
toaletowe firmy Dignity Lifts 
występują w kilku wersjach. 
Ich maksymalny udźwig wy-
nosi od około 130 do 160 
kg. Wybrane modele można 
zasilać nie tylko sieciowo, ale 
również przy użyciu akumu-
latora. Ceny tych urządzeń 
wynoszą od 1500 do 2000 
dolarów. Podczas targów CES 
zaprezentowano również nowy 
model, który jest wyposażony 
w podgrzewane siedzenie, 
bidet i suszarkę. Model ten 
ma kosztować 3000 dolarów, 
a jego zakup ma być możliwy 
od maja tego roku.

Interaktywny projektor
        Tovertafel
Holenderska firma Tover 

B.V. przedstawiła rozwiązanie 
umożliwiające osobom z nie-
pełnosprawnościami intelek-
tualnymi rehabilitację przez 
zabawę. Jest to Tovertafel 
– projektor, który 
wyświetla gry, 
w  k t ó r e 
można 

– projektor, który 
wyświetla gry, 
w  k t ó r e 
można 

grać przy użyciu rąk. „To-
vertafel” w języku holender-
skim oznacza „magiczny stół”. 
Wśród korzyści ze stosowania 
urządzenia producent wymie-
nia m.in. poprawę koncentra-
cji, zwiększenie aktywności 
fizycznej, przeciwdziałanie 
apatii, zachęcanie do wspól-
nego spędzania czasu oraz 
poprawę humoru. Tovertafel 
można bardzo łatwo skali-
brować, dzięki czemu nie ma 
problemów z przeniesieniem 
go w inne miejsce. Urządzenie 
stworzono z myślą o stosowa-
niu w mieszkalnictwie wspo-
maganym. Kosztuje 11 600 
dolarów, a oprócz urządzenia 
cena uwzględnia dwa lata 
abonamentu dającego dostęp 
do gier, gwarancję i usługi 
serwisowe. 

       Aparat słuchowy 
         Eargo 6

Eargo 6 jest kolejnym 
produktem z rodziny 

inteligentnych apa-
ratów słuchowych. 
Jego główną cechą 
jest automatyczne 
dostosowywanie 
się do otoczenia. 
Oznacza to, że 
urządzenie uła-
twia słyszenie w 
głośnym otocze-
niu i ogranicza 
niepotrzebne 
dźwięki w ci-
chych mie j -
scach takich 
jak biblioteki. 

Podczas rozmowy 
z inną osobą Eargo 6 odfil-

trowuje zbędne dźwięki oto-
czenia i wzmacnia głośność 
rozmówcy. Urządzenie stwo-
rzono też z myślą o światowej 
sytuacji spowodowanej pan-
demią COVID-19 – ułatwia 
ono usłyszenie rozmówcy, 
którego głos jest przytłumio-
ny przez maseczkę. Kolejny-
mi zaletami urządzenia są 
niewielkie rozmiary, dzięki 

czemu jest ono wyjątkowo 
dyskretne oraz certyfikat 
IPX7, który oznacza, że apa-
rat słuchowy można zanurzyć 
w wodzie o głębokości do jed-
nego metra na maksymalnie 
30 minut. Eargo 6 działa 
na jednym ładowaniu do 16 
godzin, a dołączone etui ła-
dujące zapewnia dodatkowe 

zasilanie przez maksymalnie 
3 dni. Użytkownik zyskuje do 
dyspozycji również aplikację 
mobilną, która umożliwia 
konfigurację urządzenia, 
dostęp do poradników teks-
towych i filmowych, kontakt 
z obsługą techniczną oraz 
wysyłanie przypomnień o 
m.in. czyszczeniu urządze-
nia. Eargo 6 kosztuje 2950 
dolarów z możliwością rozło-
żenia płatności na 12, 24 lub 
36 rat. Wysyłka urządzenia 
do kupujących rozpoczęła się 
17 stycznia.

Elektryczny wózek inwalidzki                   
         Whill Model Fi
Stworzony przez japońską 

firmę Whill elektryczny wó-
zek inwalidzki Whill Model 
Fi jest lżejszą alternatywą 
dla ciężkich i nieporęcznych 
urządzeń tego typu. Wó-
zek wraz z akumulatorem 
waży jedynie niecałe 27 kg. 
Jest on też składany, dzię-
ki czemu można go łatwo 
przechowywać lub przewozić 
na przykład w bagażniku 
samochodu. Po naładowaniu 
akumulatora do pełna wózek 
może przejechać do około 20 
kilometrów z maksymalną 
prędkością 6 km/h. Do pełne-
go naładowania akumulatora 
potrzeba około 5 godzin. Wó-
zek jest w stanie pokonywać 
przeszkody o maksymalnej 
wysokości 3,5 centymetra i 
wzniesienia o maksymalnym 
kącie 10 stopni. Udźwig wóz-
ka wynosi około 113 kg. Przy 
użyciu aplikacji mobilnej, 
która łączy się z wózkiem 

przez Bluetooth, użytkow-
nik może zdalnie sterować 
wózkiem, zablokować go, aby 
nie mogły korzystać z niego 
niepowołane osoby, zmie-
nić mak-
s y m a l n ą 
prędkość, z 
jaką może 
poruszać 
się wózek i sprawdzić przy-
bliżony dystans, który wó-

zek może przejechać przy 
obecnym poziomie nałado-
wania akumulatora. Whill 
Model Fi będzie kosztować 
3000 dolarów. W sprzedaży 
będą dostępne również ak-
cesoriam takie jak torby, pas 
bezpieczeństwa, schowek na 
laskę, pilot do włączania i 
wyłączania blokady wózka 
oraz pokrowiec przeciw-
deszczowy. Sprzedaż wózka 
rozpocznie się wiosną tego 
roku.

     Okulary 32 st.N
Izraelska firma Deep Op-

tics stworzyła inteligen-
tne okulary 32 st.N, które 
mają zastąpić użytkowniko-
wi wszystkie inne okulary. 
Dzięki specjalnym soczew-
kom mogą one służyć za-
równo jako zwykłe okulary, 
jak również jako okulary 
przeciwsłoneczne. Aby zmie-
nić tryb pracy okularów, 
wystarczy ich dotknąć lub 
przeciągnąć po nich palcem. 
Powiększenie soczewek moż-
na regulować w zakresie od 
0 do 2 dioptrii. Można rów-
nież skorzystać ze specjal-
nego trybu, który zwiększa 
maksymalne powiększenie 

do 5 dioptrii, dzięki czemu 
okulary mogą działać jak 
szkło powiększające. Do do-
stosowywania parametrów 
pracy okularów użytkownik 

ma do dyspozycji 
aplikację mobil-
ną. Okulary moż-
na już zamówić 
w przedsprzedaży 

za 500 dolarów. Są dostępne 
w czterech wzorach (fot. 

Holenderska firma Tover B.V. przedstawiła rozwiązanie umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi rehabilitację przez zabawę. Jest to 
Tovertafel – projektor, który wyświetla gry, w które można grać przy użyciu rąk.                                                                                                Fot. tover.care

Eargo 6 jest kolejnym produktem z rodziny inteli-
gentnych aparatów słuchowych.    Fot. eargo.com

Elektryczny wózek inwalidzki Whill Model Fi.                                                                     Fot. whill.inc

Podnośnik toaletowy.             Fot. dignitylifts.com                          Fot. tover.care

northglasses.com).
    Lampka Lili
U osób z dysleksją mózg 

może tworzyć lustrzane od-
bicie widzianego obrazu, co 
utrudnia czytanie i rozpo-
znawanie słów. Aby rozwią-
zać ten problem, powstała 
lampka Lili. Lampka emituje 
ledwo widoczne błyski światła, 
które przeciwdziałają efekto-
wi lustrza- nego obrazu i 
uła- twiają w ten 

sposób czyta-
nie. Jest prze-

nośna, a do zasilania 
wykorzystuje wbudo-
wany akumulator, 
który po pełnym 
naładowa-

niu umożliwia do 6 go-
dzin pracy. Działanie lampki 
można dopasować do własnych 
potrzeb przy użyciu aplikacji 
mobilnej. Lampka Lili jest 
już dostępna w sprzedaży i 
można ją kupić za 350 euro 
(fot. liliforlife.com).

    Przemysław Rutkowski
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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.p
www.fundacjamisericordia.pl

Program wyrównywania różnic między regionami 

Nowe wyposażenie dla WTZ
Warsztaty terapii zajęciowej w Górkach (gmina Kwidzyn) oraz w Ryjewie 

otrzymały pod koniec ubiegłego roku dofinansowanie do zakupu nowego 
sprzętu, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 
III, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Samorząd powiatu kwidzyńskiego uczestniczy w 
programie od początku jego uruchomienia w 2003 roku. 

Jego realizacją zajmuje się 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kwidzynie. 
Program podzielony jest na 
obszary, które obejmują róż-
ne formy wsparcia. Obszar B 
dotyczy likwidacji barier w 
urzędach, placówkach edu-
kacyjnych lub środowisko-
wych domach samopomocy 
w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym 
poruszanie się i komuniko-
wanie. Jeden z nich dotyczy 
przeciwdziałania degradacji 
infrastruktury istniejących 
warsztatów terapii zaję-
ciowej.

- W tym zakresie złożono 
dwa projekty, których celem 
jest doposażenie lub wymia-
na zużytego wyposażenia 
znajdującego się w pra-
cowniach terapeutycznych. 
Umożliwi to realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji  za-
wodowej i społecznej niepeł-
nosprawnych uczestników 
warsztatów - twierdzi Lidia 
Wiśniewska z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Warsztat Terapii Zajęcio-

wej w Ryjewie, prowadzony 
przez Stowarzyszenie Po-
mocy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze” uzyskał dofinan-
sowanie z PFRON w kwocie 
ponad 11 tys. zł. Środki 
własne stowarzyszenia to 
ok. 2,9 tys. zł. Od stycznia 
2020 roku WTZ w Ryjewie 
działa w nowym budynku 
użyczonym stowarzysze-
niu przez samorząd gminy. 
Pieniądze zostały przezna-
czone na zakup dalszego 
wyposażenia warsztatu. 
Warsztat Terapii Zajęcio-

wej w Górkach uzyskał 
dofinansowanie z PFRON w 
kwocie ponad 17,5 tys. zł. Do 
tego środki własne Fundacji 
„Misericordia” to ponad 7,6 
tys. zł. Warsztat zakupił 
sprzęt do pięciu pracowni 
terapeutycznych oraz sprzęt 
do rehabilitacji.

Zarząd Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyjął 
już kierunki tegorocznych 
działań oraz warunki brze-
gowe obowiązujące realiza-
torów programu „Wyrówny-

wania różnic między regio-
nami”. Zwiększono środki 
na  zakup przez samorządy 
lub organizacje pozarządowe 
mikrobusów lub autobusów 
do przewozu osób niepełno-
sprawnych służących ich 
rehabilitacji. Maksymalna 
kwota na zakup mikrobusu, 
bez przystosowania do prze-
wozu wózków inwalidzkich, 
wynosić będzie 100 tys. 
zł, dotychczas 80 tys. zł. 
Kwota dofinansowania na 
zakup mikrobusu specjal-
nego, przystosowanego do 
przewozu wózków inwalidz-
kich, wynosić będzie 120 tys. 
zł (dotychczas 105 tys. zł), 
natomiast kwota dofinan-
sowania na zakup autobusu 
wynosić będzie 300 tys. zł, 
dotychczas 270 tys. zł. 

                                   (jk)

Warsztaty terapii zajęciowej w Górkach (gmina Kwidzyn) oraz w Ryjewie otrzymały pod koniec ubiegłego roku dofinansowanie do zakupu nowego sprzętu, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 
III, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na zdjęciu: rehabilitacja prowadzona w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach (gmina Kwidzyn).

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze” w styczniu 2020 roku zaczął funkcjonować w nowym budynku                          Fot. archiwum
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Dodatek osłonowy dla rodzin

Można składać wnioski
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które ma zniwelować 

rosnące ceny energii, gazu i żywności. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Kwidzynie informuje, że od 10 stycznia można 
składać już wnioski w celu uzyskania świadczenia.

Nie trzeba jeździć do Malborka

Karty parkingowe i orzeczenia 
zachowują ważność 

Karty parkingowe oraz orzeczenia o niepełnosprawności, wy-
dane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności, a których termin ważności minął, nadal zachowują 
ważność. Dokumenty będą ważne przez cały okres obowiązywania 
stanu epidemii, a także jeszcze przez 60 dni po jej zakończeniu.

Dodatek będzie  przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym. (Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.111 oraz Dz.U.2021.1162, 1981, 
2105 i 2270).

                      Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł, przy założeniu, 
że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł, przy założeniu, że dochód nie prze-

kroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50 zł, przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50 zł, przy założeniu, że dochód 

nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
(Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa 

kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub pa-
liwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której 
mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554, 1162 i 1243).

                                            Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. 

Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium docho-
dowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna 
kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku 
osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, 
dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać od stycznia do 31 października 2022 r. elektronicznie za pomocą 
platformy ePUAP lub tradycyjnie (papierowo), wrzucając wniosek do skrzynki podawczej  
znajdującej się na ścianie budynku MOPS, przy wejściu od strony parkingu. Przy czym 
należy pamiętać, aby przed wrzuceniem wniosku do skrzynki podawczej, włożyć wniosek 
do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

                                                         WAŻNE!
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Należy pamiętać o prawidłowym i 
uważnym wypełnieniu druku wniosku. MOPS prosi, aby wpisać na druku wniosku adres 
poczty elektronicznej. Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie wysła-
na informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Druki wniosków można pobrać ze strony: 
www.mopskwidzyn.pl. Druk można pobrać bezpośrednio w siedzibie MOPS. W przypadku 
pytań lub wątpliwości MOPS prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 55 646 46 34, w 
godzinach od 8:00 do 14:00.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone 
w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do 
końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny 
wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie 
zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez 
gminy, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu państwa.

Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kwidzynie, 
proponuje jednak, aby po 
upływie terminu ich waż-
ności złożyć jednak wniosek 
do Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności, aby po zakoń-
czeniu pandemii uniknąć 
kolejek. Do odbioru karty i 
legitymacji można upoważ-
nić kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.

- Zachęcam, aby nie wozić 
dokumentów do Malborka 
bo i tak nie zostaną one tam 
przyjęte, a jedynie będzie 
można je wrzucić do skrzyn-
ki. Lepiej więc upoważnić 
kierownika PCPR. Zarów-
no kartę parkingową, jak 
i legitymację  można  bez 
żadnego problemu odebrać w 
sekretariacie naszej siedziby 
przy ulicy Hallera 5 - mówi 
Renata Majda, kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 

Organem wydającym kartę 
parkingową dla osób niepeł-
nosprawnych jest obecnie 
przewodniczący powiatowego 
zespołu do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. 

Dla kogo karta parkingowa?
Dokument wydawany jest 

wyłącznie osobie niepeł-
nosprawnej zaliczonej do 
znacznego albo umiarkowa-
nego stopnia niepełnospraw-
ności, która ma znacznie 
ograniczone możliwości sa-
modzielnego poruszania się 
oraz osobie niepełnospraw-
nej, która nie ukończyła 16 
roku życia, która również 
ma znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego 
poruszania się.

Wskazanie do karty par-
kingowej w orzeczeniu o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności nie jest uzależ-
nione od symbolu przyczy-
ny niepełnosprawności, ale 
wyłącznie od tego, że osoba 
niepełnosprawna ma znacz-
nie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania 
się.

Zaliczenie do znacznego 
stopnia niepełnosprawności 

nie jest tożsame z posiada-
niem znacznych ograniczeń 
w możliwości samodzielnego 
poruszania się. Wskazanie 
do karty parkingowej w 
orzeczeniu o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności 
jest uzależnione od symbolu 
przyczyny niepełnospraw-
ności i tego, czy osoba nie-
pełnosprawna ma znacznie 
ograniczone możliwości sa-
modzielnego poruszania 
się. Wskazanie do karty 
parkingowej (stopień umiar-
kowany) będą mogły uzyskać 
wyłącznie osoby mające za-
równo znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego 
poruszania się, jak

i przyczynę niepełnospraw-
ności oznaczoną symbolem 
04-0, 05-R lub 10-N. W przy-
padku osób niepełnospraw-
nych, które nie ukończyły 
16 roku życia wskazanie 
do karty parkingowej nie 
jest uzależnione od symbolu 
przyczyny niepełnosprawno-
ści, ale wyłącznie od tego,

że dziecko ma znacznie 
ograniczone możliwości sa-
modzielnego poruszania się, 
co ustala się uwzględniając 
między innymi wiek dziecka. 
Jeżeli zatem to wiek dziecka 
w chwili orzekania powodu-
je, że ma ono trudności w 
poruszaniu się, nie uzyska 
ono wskazania do karty par-
kingowej. Karta parkingowa 

wydawana jest wyłącznie 
na czas określony tj. na 
okres ważności orzeczenia 
nie dłużej niż na 5 lat. Na-
tomiast kartę parkingową 
dla placówek wydaje się pla-
cówce zajmującej się opieką, 
rehabilitacją lub edukacją 
osób niepełnosprawnych ma-
jących znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego 
poruszania się. Kartę wydaje 
się na okres 3 lat.

Powiatowy Zespół  do 
Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności orzeka dla celów 
pozarentowych. Dotyczy to 
między innymi korzystania 
z rehabilitacji leczniczej, ze 
świadczeń pomocy społecz-
nej, zaopatrzenia w przed-
mioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, uczestnictwa 
w warsztatach terapii zaję-
ciowej, korzystania z ulg i 
uprawnień (np. karta par-
kingowa) oraz odpowiedniego 
zatrudnienia. Od 2000 roku 
orzekaniem dla mieszkań-
ców powiatu kwidzyńskiego 
zajmuje się Powiatowy Ze-
spół ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności w Mal-
borku na mocy porozumienia 
zawartego między powiatem 
malborskim a powiatem 
kwidzyńskim. Środki fi-
nansowe na realizację tego 
zadania pochodzą z budżetu 
powiatu. 

                                   (op)

Do odbioru karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej można upoważnić kierownika Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.                                                          Fot. archiwum



                            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 
                                   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                                         Świetlica przy ul. Hallera 5
                      od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                  tel. 783 152 042 
                        e-mail: swietlica.hallera@mopskwidzyn.pl
                                        Świetlica przy ul. Miłosnej 1
                     od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                 tel. 783 154 405, 
                           e-mail: swietlica.milosna@mopskwidzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu kwi-
dzyńskiego. 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 swo-
bodnym 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 doraźnej pomocy me-
dycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciw-
pożarowy 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 mieszkańcom 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 sytuacjachkryzysowych 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 samorządu 
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 regular-
nie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, 
niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, 
które chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą zgłaszać 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

www.fundacjamisericordia.pl 19.01.22 VI

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdom-
nych, a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizo-
wanych 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 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 prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, 
prozdrowotnej, 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 aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie 
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

        Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie



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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Zdjęcia: Starostwo Powiatowe

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach

Miejsce aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, to placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa 

dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. To miejsce aktywnej rehabilitacji. Zajęcia prowadzone w 
warsztacie mają nauczyć osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
samodzielności lub ułatwić w przyszłości znalezienie zatrudnienia.

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej jest placówką dzienną, 
funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.00-15.00. 
WTZ prowadzi Fundacja „Mi-
sericordia”. Do WTZ przyjmo-
wane są tylko osoby, które 
chcą aktywnie uczestniczyć 

w procesie, który umożliwi 
samodzielne funkcjonowanie. 
Podczas zajęć niepełnospraw-
ni mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego zdobywają wiele 
umiejętności, które przydają 
się w życiu codziennym, ale 
przede wszystkim w przyszłej 
pracy zawodowej. Działalność 

warsztatu finansowana jest 
w 90 proc. przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Pozosta-
łe 10 proc. to środki z budżetu 
powiatu. Zajęcia prowadzone 
są w pracowniach terapii ży-
cia codziennego, stolarskiej, 

ceramicznej, plastycznej, 
komputerowej, wikli-
niarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodni-
czo-gospodarczej. Wobec 
wszystkich uczestników 
zajęć terapeutycznych 
stosowane są dwie formy 

rehabilitacji medycznej: 
kinezyterapia (obejmu-
je miedzy innymi ćwi-
czenia gimnastyczne i 
różne formy czynnego 
wypoczynku i relaksu) 
i fizykoterapia (elektro-
terapia, termoterapia, 
światłolecznictwo i ul-

tradźwięki, magneto-
terapia, laseroterapia). 
Obecnie w zajęciach te-
rapeutycznych Warszta-
tu Terapii Zajęciowej 
w Górkach uczestniczy 
47 osób niepełnospraw-
nych.


