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Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie mogą cieszyć się z nowych tabletów, które po-
zwalają odkrywać im zupełnie nowy świat. Tablety to dar Fundacji Biedronki.                               str. II
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Dar Fundacji Biedronki

Tablety dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie mogą cieszyć się z nowych tabletów, które pozwalają odkrywać im zupełnie 

nowy świat. Tablety to dar Fundacji Biedronki, która przekazała je podopiecznym domów pomocy społecznej i innych ośrodków 
całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Urządzenia mają umożliwić kontakt osób starszych z bliskimi oraz edukację.

- Fundacja Biedronki prze-
kazała nam urządzenia Sam-
sung Galaxy z LTE i rozsze-
rzoną 3-letnią gwarancją. 
Urządzenia zostały zabez-
pieczone szkłem ochronnym. 
Przekazane zostały także 
etui. Z powodu pandemii, 
domy pomocy społecznej i 
inne placówki stałego pobytu 
dla osób starszych w dużej 
mierze ograniczają odwie-
dziny, dlatego tablety pomo-
gą naszym mieszkańcom w 
utrzymaniu stałych relacji z 
rodziną i bliskimi – twierdzi 
Karolina Dunaj, terapeutka 
zajęciowa z Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. 

Katarzyna Scheer, preze-
ska Fundacji Biedronki, pod-
kreśla, że ponad 20 procent 
z 253 ośrodków, zakwalifi-
kowanych do programu, nie 
udostępniało wcześniej swo-
im podopiecznym żadnego 
urządzenia do komunikacji, 
w tym komputera, telefonu 
czy tabletu. 

- Tablet będzie pierwszym 
narzędziem, które pozwoli se-
niorom na wirtualny kontakt 
ze światem zewnętrznym. 
Dostęp do urządzenia otrzy-
ma ponad 18 tys. seniorów w 
całej Polsce. Mamy nadzieję, 
że tablety sprawią im radość 
i że dzięki nim będą mieli lep-
szy kontakt z bliskimi - mówi 
Katarzyna Scheer.

Według Fundacji Biedron-
ki tablety mają spełniać nie 
tylko podstawową funkcję 
komunikacyjną, ale również 
wspierać seniorów w co-
dziennym funkcjonowaniu i 
aktywnościach kulturalnych. 
W całej Polsce tablety otrzy-
mały 253 placówki.

Organizacja powstała w kwietniu 2020 
roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i 

poprawa jakości ich życia. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciw-
działania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu 
osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Fundacja wspiera domy pomocy 
społecznej, hospicja, czy też zakłady opiekuńczo-lecznicze - w czasie pandemii 
koronawirusa 665 placówek otrzymało darowiznę w postaci środków ochrony 
i czystości, których wartość przekracza 11 mln złotych. Fundacji Biedronki 
rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy „Na 
codzienne zakupy” i „Karta Dobra”, w ramach których potrzebujący seniorzy 
otrzymują kartę przedpłaconą na zakupy, doładowywaną co miesiąc kwotą 150 
zł. To wsparcie pozwala beneficjentom lepiej się odżywiać - seniorzy spożywają 
więcej warzyw, owoców, nabiału i mięsa. Rocznie karty otrzymuje ponad 10 
tys. seniorów w całym kraju. Fundacja Biedronki jest laureatem prestiżowej 
nagrody Dobroczyńca roku 2021 w kategorii pomoc społeczna. 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie mogą cieszyć się z nowych tabletów, które pozwalają odkrywać im zupełnie nowy świat. Tablety to dar Fundacji Biedronki.                                                                                                           Fot. Karolina Dunaj

Fundacja Biedronki 

Z powodu pandemii, domy pomocy społecznej i inne placówki stałego pobytu dla osób starszych ograniczają odwiedziny, dlatego tablety pomogą mieszkańcom w 
utrzymaniu stałych kontaktów z rodziną i bliskimi.                                                                                                                                              Fot. archiwum

Fundacja Biedronki przy-
gotowała także akcję eduka-
cyjną. W jej ramach powstał 
projekt „Siłownia Pamięci” 

Fundacji Stocznia. Na table-
ty zostały wgrane specjalne 
aplikacje służące do treno-
wania umysłu. Przygotowane 

ćwiczenia, wymagają kon-
centracji i zapamiętywania 
różnego rodzaju informacji. 
Autorzy projektu podkre-
ślają, że ćwiczenia angażują 

różne obszary i funkcje móz-
gu, w tym logiczne myśle-
nie, pamięć czy koordynację 
wzrokowo-ruchową i ich re-
gularnie wykonywanie może 

poprawić sprawność  umysłu, 
utrzymać jego aktualny stan, 
a nawet opóźnić objawy de-
mencji o 5-10 lat.

                                   (jk)
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Raport szczepień przeciw COVID-19

Najwięcej zaszczepionych w gminie Ryjewo
Od ogłoszenia pandemii COVID-19 minęły już prawie dwa lata, a jednym z najlepszych zabez-

pieczeń przeciw tej chorobie są szczepienia. Pojawiły się również różne warianty koronawirusa 
wywołującego COVID-19, w tym Omikron, w którego przypadku szczególnie ważne są szczepienia 
przypominające. W powiecie kwidzyńskim najwięcej osób zaszczepiło się w gminie Ryjewo. Drugie 
miejsce zajmuje miasto Kwidzyn. Najmniej osób zaszczepiło się w gminach Gardeja i Sadlinki.

Pierwsze szczepienia 
przeciw COVID-19 w Polsce 
odbyły się pod koniec grud-
nia 2020 roku, a 1 września 
ubiegłego roku rozpoczęto 
podawanie dawek przypomi-
nających. Według danych z 
połowy lutego w całej Polsce 
wykonano łącznie około 52,7 
mln szczepień przeciw CO-
VID-19. Około 22 mln osób 
odbyło pełny cykl szczepień 
(tzn. otrzymało jedną dawkę 
szczepionki firmy Johnson 
& Johnson lub dwie dawki 
szczepionki innej firmy). Po-
dano również około 10,7 mln 
dawek przypominających 
oraz około 215 tys. dawek 

dodatkowych dla osób z 
zaburzeniami odporności. 
Największą liczbą przepro-
wadzonych szczepień może 
pochwalić się województwo 
mazowieckie, gdzie wykona-
no około 8,3 mln szczepień i 
w pełni zaszczepiono około 3 
mln osób. Na ostatnim miej-
scu znajduje się wojewódz-
two opolskie - tam podano 
około 1,2 mln dawek, a w 
pełni zaszczepionych jest 
około 456 tysięcy osób. Wo-
jewództwo pomorskie pod 
względem liczby szczepień 
zajmuje szóste miejsce - tu 
wykonano łącznie około 3,5 
mln szczepień i zaszczepio-

no w pełni około 1,3 mln 
osób. Gminą o najwyższym 
poziomie wyszczepienia w 
województwie pomorskim 
jest gmina miejska Gdańsk, 
gdzie w pełni zaszczepiono 
około 70,7% mieszkańców 
(około 333 mln osób). Naj-
niższy poziom wyszczepie-
nia ma natomiast gmina 
wiejska Sierakowice - jest 
to 38,1% w pełni zaszcze-
pionych mieszkańców (około 
7,7 tys. osób). W powiecie 
kwidzyńskim pierwsze miej-
sce pod względem poziomu 
wyszczepienia zajmuje gmi-
na wiejska Ryjewo, gdzie 
pełny cykl szczepień odbyło 

55,5% mieszkańców (około 
3,2 tysiąca osób). Kolej-
ne miejsca zajmują gmina 
miejska Kwidzyn (54,9% 
mieszkańców, czyli około 21 
tysięcy osób), gmina miej-
sko-wiejska Prabuty (49% 
mieszkańców, czyli około 6,3 
tysiąca osób), gmina wiejska 
Kwidzyn (46,8% mieszkań-
ców, czyli około 5,3 tysiąca 
osób), gmina wiejska Gar-
deja (43,5% mieszkańców, 
czyli około 3,6 tys. osób) 
i gmina wiejska Sadlinki 
(42,3% mieszkańców, czyli 
około 2,5 tysiąca osób).

Przemysław Rutkowski

Zmiany w kwarantannie i izolacji

Skrócono o trzy dni
W związku z malejącą liczbą zachorowań na COVID-19 Minister-

stwo Zdrowia wprowadziło kolejne zmiany dotyczące kwaran-
tanny i izolacji. Pierwszą z nich jest odstąpienie od kierowania 
na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną.

Zmiana ta obowiązuje od 
11 lutego i dotyczy również 
osób, które już z tego powodu 
przebywały na kwarantan-
nie. Osoby te musiały jednak 
najpierw poczekać na SMS 
z informacją o zakończeniu 
kwarantanny. 15 lutego na-
tomiast skrócono o trzy dni 
okres izolacji po stwierdzeniu 

zakażenia koronawirusem 
- teraz izolacja trwa 7 dni. 
Jednocześnie do tego samego 
okresu skrócono okres kwa-
rantanny współdomowników 
osoby zakażonej - dotychczas 
kwarantanna dla tych osób 
kończyła się po 7 dniach od 
zakończenia izolacji zakażo-
nego współdomownika. Nie 

uległy zmianie wprowadzone 
2 lutego okresy kwarantanny 
i izolacji osób udzielających 
świadczenia chorym na CO-
VID-19, żołnierzy i służb 
mundurowych - w przypadku 
tych osób kwarantanna wciąż 
trwa 5 dni, a izolacja od 5 
do 7 dni.

Przemysław Rutkowski

Szczepienia dawką przypominającą

Czwarta dawka dla osób 
z obniżoną odpornością

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat o rozpoczęciu szczepień 
czwartą dawką przypominającą dla osób z obniżoną odpornością po-
wyżej 12. roku życia, które otrzymały trzecią dawkę dodatkową.

Do grupy z obniżoną od-
pornością zalicza się osoby w 
trakcie leczenia onkologicz-
nego, przyjmujące leki im-
munosupresyjne lub terapie 
biologiczne po przeszczepach 
narządów, osoby po prze-
szczepie komórek macierzy-
stych w ciągu ostatnich 2 
lat, z umiarkowanymi lub 
ciężkimi zespołami pierwot-
nych niedoborów odporności, 
zakażone wirusem HIV oraz 

leczone aktualnie dużymi 
dawkami kortykosteroidów 
lub innych leków, które mogą 
hamować odpowiedź immu-
nologiczną.

E-skierowania dla osób ob-
jętych szczepieniami czwartą 
dawką są wystawiane 5 mie-
sięcy po otrzymaniu dawki do-
datkowej. Podczas szczepień 
czwartą dawką są podawane 
preparaty firm Pfizer oraz 
Moderna. Szczepienie prze-

ciw COVID-19 Ministerstwo 
Zdrowia zaleca również oso-
bom, które przeszły chorobę. 
Ozdrowieńcy mogą zostać 
zaszczepieni po 30 dniach 
od otrzymania pozytywnego 
wyniku testu na obecność 
koronawirusa. Okres ten nie 
dotyczy osób z obniżoną od-
pornością - te mogą zostać 
zaszczepione od razu po ustą-
pieniu objawów.

 Przemysław Rutkowski



www.fundacjamisericordia.pl 23.02.22 IV

Wsparcie dla cierpiących na depresję

Przygotowali „Róże od Świętego Walentego”
Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „ Misericordia”, wziął udział w akcji „Róża od Świętego Walentego”. Jej celem jest zwrócenie uwagi 

na sytuację osób chorujących psychicznie. Niepełnosprawni uczestnicy warsztatu przygotowali walentynkowe kartki z życzeniami, wspierając w ten sposób osoby zmaga-
jące się między innymi z depresją. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Świętego Walentego, a kontynuatorem Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Akcji 
patronuje Centrum Samopomocy w Gdyni wraz z partnerami oraz Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji-Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 

Podczas akcji  kartki z ży-
czeniami, wraz z dołączoną 
różą, symbolem nadziei na 
zdrowienie, dostarczane są 
osobom przebywającym w 
szpitalach psychiatrycznych, 
oddziałach dziennych oraz 
innych placówkach. Organi-
zatorzy ogłosili też konkurs 
na wykonanie kartek z życze-
niami, które trafiły do osób 
chorujących psychicznie. Wy-
brane zdjęcia osób z wykona-
nymi przez siebie kartkami 
trafiły też na stronę fanpage 
Pomorskiej Koalicji Na rzecz 
Zdrowia Psychicznego. Na 
zdjęcia można było głosować 
do 20 lutego. Z inicjatywy 
Bożeny Jaworskiej, kierują-
cej pracownią plastyczną w 
Warsztatcie Terapii Zajęcio-
wej w Górkach, walentyn-
kowe kartki z życzeniami 
przygotowali także niepeł-
nosprawni uczestnicy zajęć 
terapeutycznych. Zostały one 
wysłane do organizatora, aby 
w ten sposób wesprzeć osoby 
doświadczające kryzysu psy-
chicznego.

- Problemy i potrzeby osób 
z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego nie budzą zain-
teresowania społeczeństwa, 
osoby te są postrzegane w 
sposób stereotypowy. Pod-
czas akcji „Róża od Świętego 
Walentego” 14 - 15 lutego 
członkowie różnych organiza-
cji partnerskich odwiedzają 
placówki zdrowia psychicz-
nego i wręczają uczestnikom 
róże, będące symbolem pa-
mięci, a także pozwalające 
wprowadzić chwile radości. 
Dla pacjentów, często osa-

motnionych i rzadko 
odwiedza-
nych przez 
bliskich i 
z n a j o -
m y c h 
a k c j a 
jest nie 
t y l k o 
m i ł y m 
dowodem 
pamięci, ale 
również wyda-
rzeniem, któ-
re  wyrywa 
ich choćby 
na moment ze 
społecznej izolacji. 
Akcja Róża przepro-
wadzana w Walen-
tynki, święto zakocha-
nych, chce podkreślić, 
że chorzy psychicznie 
podobnie jak wszyscy inni 
ludzie mają prawo do mi-
łości, że jej potrzebują, że 

chcą i potrafią nią 
obdarzać innych 
– podkreślają or-

ganizatorzy. 
Szacuje się, 

że na zaburze-
nia psychiczne 
cierpi ok. 8 mln 
dorosłych osób 
w Polsce. Naj-

więcej osób 
zmaga się 
z  depre-
sją, ner-
wicami 
i  zabu-

rzeniami 
l ę k o w y m i .                                                                                           

                (op)
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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

Wnioski można składać online

Dofinansowanie do turnusów 
Od stycznia bieżącego roku możliwe jest składanie w całej Polsce 

wniosków online o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przed-
miotów ortopedycznych i środków pomocniczych – poinformował 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Wnioski należy składać w 
Systemie Obsługi Wsparcia 
– platformie internetowej 
przygotowanej przez PFRON 
dostępnej pod adresem sow.
pfron.org.pl. SOW to nowo-
czesna platforma, za pomocą 
której osoby niepełnosprawne 
mogą elektronicznie składać 
wnioski o wsparcie finan-
sowane przez PFRON, dys-
trybuowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Wdrożone rozwiązania pozwa-

lają, aby cały proces związany 
z dofinansowaniami był reali-
zowany elektronicznie. Dzięki 
systemowi SOW składanie 
wniosków o środki PFRON 
możliwe jest bez wychodzenia 
z domu, 24 godziny na dobę, 
dając istotną przewagę nad 
tradycyjną formą papiero-
wą, która wymaga osobistego 
stawiennictwa w urzędzie 
– informuje Bartłomiej Kakiet 
z Departamentu ds. Polityki 
Regionalnej, Wydział ds. pro-

jektu SOW.
Z systemu SOW korzystają 

wszystkie powiaty w Polsce. 
W systemie złożono do tej pory 
ponad ćwierć miliona wniosków. 
W celu uzyskania szczegółowych 
informacji można skorzystać z 
portalu edukacyjno-informacyj-
nego, platformy e-learningowej 
oraz infolinii SOW pod nume-
rem: 800 889 777, czynnym 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-17.00.

                                       (op)

          Stowarzyszenie OVUM (poradnictwo prawne i obywatelskie) 
                         tel. 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl
                  Poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 11.00 i 12.00-16.00
                  Radca prawny Anna Zienkiewicz, tel. 661 156 138 
                                e-mail: kancelaria@zienkiewicz-krp.pl
                                    Poniedziałek - wtorek 12.00-16.00
                                                 środa - 12.00-14.00
                               Adwokat Paweł Skwarło tel. 791 288 791
                                 e-mail: pawel.skwarlo@adwokatura.pl
                                                   środa 14.00-16.00
                                        czwartek-piątek - 13.00-17.00

     Informacje o wznowieniu udzielania porad w trybie stacjonarnym
     lub tzw. „hybrydowego systemu udzielania porad” będą ogłaszane:
     na terenie punktów poradnictwa, 
     na stronie internetowej powiatu: www.powiatkwidzynski.pl, 
     na stronie BIP powiatu kwidzyńskiego: bip.powiatkwidzynski.pl, 
     na stronie internetowej Stowarzyszenia OVUM: www.ovum.org.pl/npp-npo/kwidzynski 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie    

Pomoc prawna tylko zdalnie
Stowarzyszenie OVUM z Gdyni kontynuuje w tym roku świadczenie 

bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie kwidzyńskim. Ze względu  na 
konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-
CoV-2 do odwołania zawieszona jest stacjonarna działalność punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. 

Osoby zainteresowane po-
mocą mogą kontaktować się 
telefonicznie: 58 350 15 15, 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00-20.00 
lub za pomocą poczty elek-
tronicznej: biuro@ovum.org.
pl w celu ustalenia terminu 
udzielenia porady. Można 
także skorzystać z gotowego 
wniosku o udzielenie nieod-
płatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego za pośred-
nictwem środków porozu-
miewania się na odległość. 
Z nieodpłatnej pomocy może 
skorzystać każda osoba, któ-
ra złoży oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść 
kosztów pomocy odpłatnej. 
Osoba taka do oświadczenia 
nie musi dołączać żadnych 
zaświadczeń urzędowych, 
ani innych dokumentów. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
polega między innymi na 
poinformowaniu osoby fizycz-
nej o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługują-
cych jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obo-
wiązkach związanych np. z 
toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, admini-
stracyjnym, sądowym lub 
sądowo-administracyjnym. 
Pomoc może polegać mię-
dzy innymi na opracowaniu 
planu wyjścia z zadłużenia 
kredytowego. Mieszkaniec 
powiatu może liczyć na wska-
zanie sposobu rozwiązania 
powstałego problemu praw-
nego lub na sporządzenie 
projektu pisma, z wyłącze-
niem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowo-admi-
nistracyjnym. W tego typu 
przypadkach prawnik udzie-
lający nieodpłatnej pomocy 
prawnej może sporządzić 
projekt pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w 
postępowaniu sądowo-admi-
nistracyjnym. W związku ze 
zmianą przepisów ustawy o 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej, z poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego mogą ko-
rzystać także przedsiębiorcy, 
prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą i 
niezatrudniający innych osób 
w ciągu ostatniego roku. 

                                  (op)

Porady tylko na odległość 

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 do odwołania zawieszona jest stacjonarna działalność punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Osoby zainteresowane pomocą mogą kontaktować się telefonicznie: 58 350 15 15, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12.00-20.00 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@ovum.org.pl w celu ustalenia terminu udzielenia porady.



                            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 jednostką 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, fizjotera-
peuci, 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 

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 - informacyjne 
dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz 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 pierwszego kontaktu: 
                                  poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 14.00 
                                                dyżury popołudniowe
                                 poniedziałek-piątek, w godz. 17.00 - 19.00
      Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie wszystkim osobom, 
      rodzinom i grupom doświadczającym trudności w pełnieniu swoich podstawowych
      funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania jako konsekwencji
      różnych sytuacji kryzysowych. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony
      na zlecenie samorządu powiatu kwidzyńskiego przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                  Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
                                          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 23.02.22 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 
      tel. 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, terapeutycznej, 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, jak 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 
obejmują 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 pomoc dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także 
dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną po-
moc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i 
intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Zapewnia 
między innymi rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logope-
dyczną, 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 
zajmuje się 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 Alzheimer. 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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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera 5 
w Kwidzynie, z powodu gwałtownego wzrostu liczby zaka-
żeń na COVID-19, wprowadziło ograniczenia w bezpośred-
niej obsłudze mieszkańców. Do odwołania kontakt osobisty 
z pracownikami jest obecnie możliwy tylko w uzasadnio-
nych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu 
wizyty telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Z pracownikami PCPR można skontaktować się, dzwoniąc 
pod numery telefonów: 55 279 99 15 lub 55 646 18 00. 
Adres e-mail: sekretariat@pcprkwidzyn.pl

Dodatek osłonowy dla rodzin
Dodatek osłonowy to nowe świadcze-

nie, które ma zniwelować rosnące ceny 
energii, gazu i żywności. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej przyjmuje wnio-
ski w celu uzyskania świadczenia.

Dodatek przysługuje  gospodarstwu domowemu, które-
go 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 świadcze-
niach 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 przekroczy 1500 zł miesięcznie
  na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50 zł, 
  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie
  na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50 zł,
  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie
  na osobę.
(Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrze-

wania - 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 
paliwami 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 przyznawa-
ny nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, 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 osło-

nowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elek-
tronicznym 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 wysłana 
informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Druki wnio-
sków 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 
o 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.


