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Dr Christian Meyl i Robert Jenckel, przedstawiciele Zakonu Joannitów, przywieźli z Nie-
miec dary dla mieszkańców kwidzyńskiego Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańców 
ukraińskiego Baru, partnerskiego miasta Kwidzyna.                                                                str. V
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Projekt SOSW w Barcicach i powiatu w „Pomorskich Sztormach”

Zapewnili wsparcie dzieciom niepełnosprawnym
Projekt „Krok w przyszłość – wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego” został nominowany 

w plebiscycie „Pomorskie Sztormy”, w kategorii „Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki”. Organizatorem plebiscytu jest redakcja 
„Gazety Wyborczej Trójmiasto”, natomiast partnerem wydarzenia samorząd województwa pomorskiego. Do 21 marca można było 
głosować na nominowane projekty. Wartość projektu to ok. 1,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to ok. 1 mln zł. 
Beneficjenci to samorząd powiatu kwidzyńskiego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach.

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

Celem projektu było mię-
dzy innymi utworzenie czte-
rech nowych miejsc wycho-
wania przedszkolnego oraz 
organizacja zajęć matema-
tyczno-przyrodniczych dla 
dzieci niepełnosprawnych. 
Wsparciem objęci zostali 
także nauczyciele ośrodka. 
Pieniądze na realizację pro-
jektu pochodziły ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i zostały przy-
znane w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego. 
Oprócz utworzenia czterech 
nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego jedenaścioro 
dzieci niepełnosprawnych 
uczestniczyło w zajęciach 
matematyczno-przyrodni-
czych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunika-
cyjnych opartych o metodę 

eksperymentu. Realizowane 
były również zajęcia indywi-
dualne i grupowe dla dzieci, 
w tym między innymi zaję-
cia kompensacyjno-korek-
cyjne, logopedyczne, fizjo-
terapeutyczne oraz zajęcia 
hipoterapii. Sala do prowa-
dzenia zajęć została wypo-
sażona w niezbędne meble 

oraz pomoce dydaktyczne. 
Zakupiony i zamontowany 
został też plac zabaw dla 
wychowanków. Ośmiu na-
uczycieli uzyskało wsparcie 
w postaci szkoleń i kursów 
niezbędnych do prowadze-
nia zajęć z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. Celem szko-
leń było także podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji 
nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. W ramach 
projektu „Krok w przyszłość-
wsparcie dzieci z niepeł-
nosprawnościami z terenu 
powiatu kwidzyńskiego” 
czterem nauczycielom pla-
cówki zostały sfinansowane 

studia podyplomowe. Cały 
projekt został podsumowany 
w filmie przygotowanym 
przez pracowników Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Barcicach. 
Ośrodek oferuje wczesne 
wspomaganie rozwoju dzie-
cka: oferta przeznaczona 
jest dla dzieci w wieku od 0 
do podjęcia nauki w szkole. 
Zajęcia prowadzone są indy-
widualnie w zależności od 
możliwości psychofizycznych 
i potrzeb dziecka. Placówka 
zapewnia wykwalifikowa-
nych specjalistów, w tym lo-
gopedę, oligofrenopedagoga, 
fizjoterapeutę i psychologa. 

W ośrodku można uzyskać 
też porady oraz konsulta-
cje dotyczące pracy z dzie-
ckiem. SOSW prowadzi 
też edukację przedszkolną 
dla dzieci w wieku od 3 do 
8 lat. W ośrodku funkcjo-
nuje szkoła podstawowa 
oferująca naukę dzieciom z 
niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym 
i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w tym z au-
tyzmem. Statuetki Pomor-
skich Sztormów zostaną w 
tym roku przyznane po raz 
siedemnasty.

                                   (jk)

Projekt „Krok w przyszłość – wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego” został nominowany w plebiscycie „Pomorskie Sztormy”, w kategorii „Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki”. Or-
ganizatorem plebiscytu jest redakcja „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, natomiast partnerem wydarzenia samorząd województwa pomorskiego.                                                                        Zdjęcia: SOSW Barcice
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Technologia dla osób niepełnosprawnych

Proste urządzenia ułatwiające codzienne życie
Istnieją różne zaawansowane urządzenia i technologie, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. 

Można też sięgnąć po coś prostszego i – co ważne – niedrogiego. Proste rozwiązania mogą nie tylko ułatwić funkcjonowanie, ale 
też poprawić bezpieczeństwo – telefon komórkowy dostosowany do potrzeb seniorów na przykład umożliwia wezwanie pomocy 
jednym przyciskiem, jeśli dojdzie do wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Osobom przewlekle chorym może przydać 
się pojemnik na leki z alarmem przypominającym o ich zażywaniu, a osobom z zaburzeniami ruchu lub inteligencji – sznurowadła, 
których nie trzeba wiązać. Dziś poznamy te i inne proste urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

Lampki 
z czujnikiem ruchu
Prostym i niedrogim roz-

wiązaniem na ułatwienie 
osobom niepełnosprawnym 
poruszania się po domu w 
ciemnościach są lampki z 
czujnikiem ruchu. Są to 
niewielkie lampki, które po 
wykryciu ruchu włączają 
się na określony czas – na 
przykład na 30 sekund. 
Można je powiesić, przykleić 
do dowolnej powierzchni 
przy użyciu taśmy dwu-
stronnej albo przymocować 
do metalowej powierzchni 
przy użyciu magnesu. Jako 
źródło zasilania wykorzy-
stują zazwyczaj baterie. 
Mogą być też wyposażone 
w czujnik zmierzchu, który 
sprawia, że nie włączają 
się w ciągu dnia i nie zu-
żywają niepotrzebnie ener-
gii. Umieszczenie takich 
lampek na przykład 
przy scho- d a c h , 
na kory- t a r z u 
lub przy  

drzwiach łazienki spra-
wi, że poruszanie się po 
mieszkaniu w nocy będzie 
łatwiejsze i bezpieczniejsze. 
Ich ceny zaczynają się od 
około 20 zł. (Na zdjęciu: 
lampka z czujnikiem. Fot. 
www.obi.pl)

Automatyczne
dozowniki mydła
Dozowniki mydła w pły-

nie są praktyczne, ale nie-
pełnosprawność ruchowa 
może utrudnić korzystanie 
z nich. Alternatywą są do-
zowniki, które podają myd-
ło automatycznie. W ich 
przypadku nie trzeba na-
ciskać pompki – wystarczy 
wysunąć dłoń, a dozownik 
sam poda odpowiednią ilość 
mydła. Oznacza to również, 

że dozownika nie trzeba do-
tykać, co jest istotne podczas 
pandemii COVID-19. Zasi-
lanie bateryjne sprawia, że 
dozowniki te są wyjątkowo 
praktyczne. Można je wyko-
rzystać nie tylko w łazience, 
ale również w kuchni do 
dozowania płynu do mycia 
naczyń. Kosztują od około 
30 do ponad 100 zł.

Telefony 
komórkowe dla seniorów
Telefon komórkowy jest 

przydatnym narzędziem 
do komunikacji z rodziną 
i znajomymi. Dla osób 

starszych i niepełno-
sprawnych stworzono 
telefony komórkowe 
dostosowane do ich 
potrzeb. Takie telefo-
ny cechują się łatwą 
obsługą, dużymi klawi-

szami i wyraźnymi treś-
ciami na wyświetlaczu. 

Często spotykaną funkcją w 
telefonach dla seniorów jest 
przycisk SOS, którego moż-

na użyć w nagłych przypad-
kach, aby szybko nawiązać 
połączenie lub wysłać SMS 
do wybranych osób. Nie 
brakuje też przydatnych 
na co dzień funkcji takich 
jak aparat fotograficzny, 
latarka, dyktafon, odtwa-
rzacz muzyki lub radio FM. 

Telefony dla seniorów nie 
są tak zaawansowane pod 
względem liczby funkcji 
jak smartfony, ale mają 
nad nimi pewną istotną 
przewagę – czas pracy na 
baterii, który wynosi nawet 
kilka dni. Koszt ich zakupu 
wynosi od około 100 do kil-
kuset złotych.

Sznurowadła 
bez wiązania
Technologie dla osób nie-

pełnosprawnych to nie tylko 
urządzenia elektryczne i 
elektroniczne. Codzien-
ne funkcjonowanie może 
ułatwić też coś prostszego 
– na przykład sznurowad-
ła, które nie wymagają 
wiązania. Niektóre rodzaje 
niepełnosprawności mogą 
sprawić, że wiązanie sznu-
rowadeł jest utrudnione lub 
wręcz niemożliwe. Takie 
sznurowadła umożliwiają 
pokonanie tej przeszkody. 
Występują w różnych po-
staciach – jako elastyczne 
paski wpinane w dziurki na 
sznurowadła, jako sznuro-

wadła zapinane magnesa-
mi lub jako sznurowadła, 
które wystarczy naciągnąć 
i zabezpieczyć stoperem. 
Dostępne są też w różnych 
kolorach i stylach, dzięki 
czemu można dopasować 
je do dowolnego obuwia. 
Są również bardzo tanie 

– w sklepach internetowych 
zapłacimy za nie od kilku do 
kilkunastu złotych.

Pojemniki 
na leki z alarmem
Niektóre choroby prze-

wlekłe i niepełnosprawno-
ści wymagają regularnego 
przyjmowania leków. Jed-
nocześnie podeszły wiek lub 
niepełnosprawność może 
utrudnić pamiętanie o ich 
przyjmowaniu. Do rozwią-
zania tego problemu można 
wykorzystać pojemniki na 
leki z alarmem, który przy-
pomina o zażyciu leków. 
Takie urządzenie może 
odliczać czas do przyjęcia 

następnego leku lub przypo-
minać o lekach kilka razy w 
ciągu dnia o stałych porach. 
Zegar i alarm są zasilane 
bateriami. Dzięki małym 
rozmiarom pojemnik można 
cały czas nosić przy sobie i 
zawsze mieć dostęp do le-
ków. Najtańsze pojemniki 
tego typu kosztują jedynie 
kilkanaście złotych.

Breloki lokalizacyjne
Zaburzenia pamięci zwią-

zane z wiekiem lub niepeł-
nosprawnością sprzyjają 
gubieniu drobnych, ale waż-
nych przedmiotów. Aby w 
takiej sytuacji ułatwić ich 
odnalezienie, można zasto-
sować breloki lokalizacyjne. 
Breloki takie wydają sygnał 
dźwiękowy aktywowany 
pilotem lub aplikacją zain-
stalowaną na smartfonie, co 
ułatwia odnalezienie zagu-
bionych przedmiotów takich 
jak klucze, torebka albo 
portfel. Bardziej zaawanso-
wane modele wykorzystują 
moduł GPS, który ułatwi 
odnalezienie na przykład 
zaginionego zwierzaka lub 
skradzionego roweru. Naj-
prostsze urządzenia tego 
typu kosztują kilka złotych 
– natomiast ceny bardziej 
zaawansowanych urządzeń, 
które umożliwiają m.in. śle-
dzenie przez GPS, sięgają 
nawet kilkuset złotych.

   Przemysław Rutkowski

lampek na przykład 
przy scho- d a c h , 
na kory- t a r z u 
lub przy  

Telefon komórkowy jest 
przydatnym narzędziem 
do komunikacji z rodziną 
i znajomymi. Dla osób 

ciami na wyświetlaczu. 

Automatyczny dozownik mydła.    Fot. morele.net

Sznurowadła bez wiązania.                                                                                                 Fot. allegro.pl

Telefon komórkowy dla seniora myPhone Halo 2.
                                               Fot. mediaexpert.pl

Pojemnik na leki z alarmem.         
                                                     Fot. empik.com

Breloki lokalizacyjne z pilotem.                                                                                         Fot. amazon.pl
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Wsparcie dla mieszkańców Ukrainy

Numery PESEL, zbiórki darów i świadczenia
Nie ustaje wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego lub pozostali w Ukrainie. Wsparcie 

dotyczy także mieszkańców ukraińskiego Baru, partnerskiego miasta Kwidzyna, do którego trafiły już dary, w tym agregat prądotwórczy. 
Obywatele Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL oraz ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia. Mieszkańcy, którzy zapewnili zakwatero-
wanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogą już składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tego tytułu. 

Wnioski o nadanie PESEL
dla obywateli Ukrainy
Od 16 marca Urząd Miejski 

w Kwidzynie przyjmuje wnio-
ski o nadanie numeru PESEL 
dla obywateli Ukrainy. W 
związku z dużym napływem 
wnioskujących, od 21 marca 
sprawy z tym związane będą 
załatwiane tylko po telefo-
nicznym umówieniu terminu 
wizyty w urzędzie. Od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
7.15 – 14.45, pod numerem +48 
55 64 64 796, można umówić 
termin złożenia wniosku i 
uniknąć długiego oczekiwania 
w kolejce. Przed wizytą w 

urzędzie prosimy o przygoto-
wanie niezbędnych danych lub 
wypełnienie wniosku, który 
można pobrać ze strony mia-
sta (www.kwidzyn.pl). Numer 
PESEL jest niezbędny do za-
łożenia konta bankowego oraz 
ubiegania się o świadczenie ro-
dzinne (MOPS Kwidzyn), jed-
norazowego świadczenia 300 zł 
(MOPS Kwidzyn), świadczenia 
500+ (ZUS), świadczenia 300+ 
(Dobry Start, ZUS), rodzinnego 
kapitału opiekuńczego (ZUS) i 
dofinansowania żłobka (ZUS). 
Świadczenia są przyznawane 
od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek do ZUS lub Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ale nie wcześniej niż od miesią-
ca wpisania do systemu straży 
granicznej. Wnioski do ZUS 
składa się z wykorzystaniem 
Profilu Zaufanego. Potwierdze-
nie Profilu Zaufanego można 
otrzymać razem z numerem 
PESEL.

Wsparcie za gościnę 
Wnioski o przyznanie świad-

czenia pieniężnego przysługu-
jącego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy można 
składać w Biurze Obsługi 
Ludności Zakładu do spraw 
Infrastruktury Miejskiej (bu-

dynek Urzędu Miejskiego przy 
ul. Warszawskiej 19 w Kwidzy-
nie). Świadczenie wynosi 40 zł 
za osobę dziennie. Uprawnio-
nym do składania wniosków są 
przede wszystkim osoby fizycz-
ne prowadzące gospodarstwa 
domowe na terenie Kwidzyna, 
które zapewniły zakwatero-
wanie i wyżywienie obywa-
telom Ukrainy. Co ważne, 
wnioskodawcy nie przysługuje 
to świadczenie w przypadku, 
w którym otrzymał on dodat-
kowe wynagrodzenia, np. za 
wynajem. Świadczenie będzie 
przyznawane na podstawie 
wniosku za okres faktycznego 
zapewniania zakwaterowania i 
wyżywienia, ale nie dłużej niż 
za okres 60 dni i będzie wypła-
cane z dołu. Wnioski o przyzna-
nie świadczenia będą rozpatry-
wane w ciągu miesiąca od daty 
złożenia. Wypłata świadczenia 
będzie zależała od weryfikacji 
warunków zakwaterowania i 
wyżywienia. Świadczenie nie 
będzie przysługiwało, jeżeli 
warunki zakwaterowania i 
wyżywienia zagrażają życiu 
lub zdrowiu. Nie będzie rów-
nież wypłacane w przypadku 
podania we wniosku niepraw-
dziwych informacji.

PCK i miasto Kwidzyn
przedłużają zbiórkę
Zarząd Rejonowy PCK oraz 

Urząd Miejski w Kwidzy-
nie przedłużyli do 31 marca 
zbiórkę darów dla obywateli 
Ukrainy poszkodowanych 
w wyniku agresji rosyjskiej. 

Powodem duże zapo-
trzebowanie na różne-
go rodzaju środki, w 
tym higieny osobistej, 
żywność z długim ter-
minem ważności, koce, 
pościel, pampersy oraz 
podobne wyroby. Dary 
należy dostarczać do 
magazynu przy ul. Wi-
ślanej 5 (Perła). Maga-
zyn jest czynny od po-
niedziałku do piątku, w 
godz. 9.00 - 11.00 oraz  
w godz. 15.00 - 17.00. 
Wszelkich informacji 
dotyczących zbiórki 
udziela Zdzisław Wiś-
niewski, tel. 604 252 
176.

Spotkania w Bibliotece
Miejsko-Powiatowej
Biblioteka Miejsko-

Powiatowa w Kwidzynie 
jest organizatorem spot-
kań integracyjnych dla 

dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
Spotkania mają charakter za-
bawowy. Podczas zajęć obecna 
jest osoba komunikująca się 
w języku ukraińskim. Od po-
niedziałku do piątku, w godz. 
10.00 - 18.00 oraz w sobotę w 
godz. 9.00 - 15.00 w Bibliote-
ce Miejsko-Powiatowej przy 
ul. Kościuszki 54 (budynek 
dworca) w Mediatece, można 
nieodpłatnie skserować, wy-
drukować dokumenty oraz 
skorzystać z komputera z kla-
wiaturą ukraińską. 

Harcerski punkt pomocy 
Hufiec ZHP w Kwidzynie 

uruchomił punkt pomocy dla 
Ukraińców. Punkt znajduje się 
w budynku przy ul. Warszaw-
skiej w Kwidzynie.

- To tutaj na pierwszym 
piętrze nasi goście z Ukrainy 
mogą otrzymać niezbędną po-
moc. Do tego jesteście Wy dro-
dzy mieszkańcy nam potrzebni, 
abyście kierowali swoich gości 
właśnie tutaj, aby mogli uzy-

skać niezbędne rzeczy, takie 
jak: ubrania, buty, bieliznę czy 
nawet pościel, koce i poduszki. 
Jesteśmy otwarci od ponie-
działku do piątku w godzinach 
16.00 – 19.00 oraz w soboty od 
10.00 do 13.00 - poinformował 
Andrzej Delewski, komendant 
Hufca ZHP w Kwidzynie.

W punkcie uruchomiono nu-
mer telefonu 601 911 566.

Infolinia dla Ukraińców
z niepełnosprawnościami
Państwowy Fundusz Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych 
we współpracy z Polskim Stowa-
rzyszeniem na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Gdańsku, uruchomił te-
lefon z informacją o aktualnych 
możliwościach wsparcia, z jakie-
go mogą skorzystać uchodźcy z 
niepełnosprawnościami z Ukra-
iny. Numer telefonu to 503 703 
974, który jest czynny w godz. 
8.00 - 21.00 przez siedem dni w 
tygodniu. Usługa jest bezpłatna.                                                                                          
                                          (op)

Grafika: Urząd Miejski w Kwidzynie

Wykorzystują tragedię

Uwaga na fałszywe zbiórki
Do Polski przybyły już ponad 2 miliony ukra-

ińskich uchodźców szukających schronienia po 
ataku Rosji na ich kraj. Aby wesprzeć ich w tym 
trudnym czasie, organizowane są zbiórki, aby do-
starczyć im niezbędne rzeczy takie jak żywność, 
odzież i środki higieny. Niestety zdarzają się oso-
by, które wykorzystują tę tragedię dla własnych 
korzyści, organizując fałszywe zbiórki. 

Dochodzi również do prób 
phishingu - oszuści kradną 
dane ofiar, kierując je na 
fałszywe strony internetowe 
instytucji takich jak banki, 
co może mieć poważniejsze 
skutki niż tylko oddanie 
pieniędzy organizatorowi 
fałszywej zbiórki. Popular-
ne są też tzw. oszustwa na 
OLX. Oszuści kontaktują 
się ze sprzedającymi na 
tej platformie, twierdząc, 
że natychmiast chcą ku-
pić oferowane przez nich 
przedmioty, aby przeznaczyć 
je na pomoc uchodźcom i 
wysyłają fałszywe potwier-
dzenia wykonania przelewu. 
Oczywiście jeśli sprzedający 
da się nabrać i przekaże 
przedmiot oszustowi, nie 
otrzyma za niego żadnych 

pieniędzy. Jeśli chcemy po-
móc ukraińskim uchodźcom 
i jednocześnie nie paść ofiarą 
oszustów, warto odwiedzić 
stroną internetową pomaga-
mukrainie.gov.pl, na której 
znajdziemy listę wiarygod-
nych zbiórek, a także infor-
macje o pomocy prawnej i 
psychologicznej oraz innych 
formach pomocy. Na stronie 
tej można również zadekla-
rować chęć niesienia pomo-
cy. Wśród organizacji, które 
zapewniają pomoc Ukrainie 
i ukraińskim uchodźcom, 
można znaleźć m.in. Polski 
Czerwony Krzyż, UNICEF, 
Caritas, Federację Polskich 
Banków Żywności oraz Fun-
dację Polskie Centrum Po-
mocy Międzynarodowej.

  Przemysław Rutkowski
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Honorowy obywatel Kwidzyna przyjechał ze wsparciem 

Zakon Joannitów dla DPS i ukraińskiego Baru
Dr Christian Meyl i Robert Jenckel, przedstawiciele Zakonu Joannitów, przywieźli z Niemiec dary dla mieszkańców 

kwidzyńskiego Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańców ukraińskiego Baru, partnerskiego miasta Kwidzyna. 

Dary dla mieszkańców Baru 
odebrał Kazimierz Gorle-
wicz, prezes Fundacji „Mi-
sericordia”. Fundacja, która 
zaangażowała się w pomoc 
Ukraińcom w Kwidzynie i 
Barze, między innymi poprzez 
utworzenie specjalnego sub-
konta, służącego do wspiera-
nia finansowego i rzeczowego 
Ukraińców, przygotuje je do 
wysłania na Ukrainę.

 To przede wszystkim różne-
go rodzaju wyroby medyczne, 
w tym automatyczne strzy-
kawki i środki przeciwbólowe. 
Dr Christian Meyl wsparł 
także osobiście Ukraińców w 
Kwidzynie i Barze, przeka-
zując pieniądze na subkonto 
fundacji i deklarując kolejne 
wpłaty. Łącznie przekazał już 
ok. 5 tys. zł. Kolejny trasport 
darów trafił do mieszkańców 

Dr Christian Meyl i Robert Jenckel, przedstawiciele Zakonu Joannitów, przywieźli dary dla mieszkańców kwi-
dzyńskiego Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańców ukraińskiego Baru, partnerskiego miasta Kwidzyna. 

Dary dla mieszkańców ukraińskiego Baru odebrał Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji „Misericordia”. 

80 kompletów pościeli, 30 ręczników, a także myjki i mydło w płynie to dary, które przekazał dr Christian Meyl dla Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.                                           Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Subkonto Fundacji „Misericordia” 
Pomóż Ukrainie

Fundacja „Misericordia” w Górkach urucho-
miła specjalne subkonto, na które można wpła-
cać pieniądze, które zostaną przeznaczone na 
pomoc Ukraińcom w Kwidzynie i Barze.

Subkonto zostało utworzone dla wspierania letniego 
pobytu dzieci z Baru, miasta partnerskiego Kwidzyna. 
Zgodnie z ustaleniami burmistrza Kwidzyna i zarządu 
Fundacji „ Misericordia” obecnie służy także do wspie-
rania finansowego i rzeczowego Ukraińców w Kwidzynie 
i Barze. Subkonto ma charakter otwarty. Każdy, kto 
chciałby wesprzeć Ukraińców w Kwidzynie i Barze może 
dokonać wpłat. Pieniądze przekazał już między innymi 
dr Christian Meyl z Zakonu Joannitów, który od wielu 
lat angażuje się w zbiórkę darów dla mieszkańców Kwi-
dzyna nie tylko jako przedstawiciel zakonu, ale także 
jako osoba prywatna. Dr Christian Meyl, wraz zakonem 
Joannitów, wspierał w ostatnich latach także szpital w 
ukraińskim Barze. To partnerskie miasto Kwidzyna. Do 
szpitala trafiły różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne, 
wyposażenie oraz środki medyczne. Dr Christian Meyl 
przekazał już ok. 5 tys. zł i deklaruje przekazanie 
kolejnych środków. Pieniądze, w kwocie  ponad 1700 
zł przekazała także parafia św. Jana Ewangelisty w 
Kwidzynie. Wpłat w kwocie 1500 zł dokonały też osoby 
fizyczne. Aktualnie na koncie jest ok. 8 tys. zł. Poniżej 
numer rachunku, na który można dokonywać wpłat 
chcąc pomóc obywatelom Ukrainy. 

          
  Subkonto „Pomoc dla dzieci z Ukrainy”
 58 8300 0009 0003 3835 2000 0320 PBS Kwidzyn
 Fundacja „Misericordia”, Górki 4, 82-500 Kwidzyn

kwidzyńskiego DPS. Joanna 
Stasińska, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie, podkreśla, że dr Christian 
Meyl od wielu lat angażuje 
się w pomoc dla mieszkańców 
Kwidzyna, w tym również 
mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

- Podczas kolejnej wizyty 
otrzymaliśmy wsparcie rze-
czowe w postaci: 80 komple-
tów pościeli, 30 ręczników, 
80 sztuk myjek oraz 20 sztuk 
mydła w płynie. Za przekazy-
waną pomoc serdecznie dzię-
kuję w imieniu mieszkańców 
i pracowników - mówi Joanna 
Stasińska.

Dr Christian Meyl, z zawodu 
lekarz, w 2018 roku został Ho-
norowym Obywatelem miasta 
Kwidzyna. Zakon Joannitów 
razem z samorządem miasta i 

przy współpracy Towarzystwa 
Kulturalnego Mniejszości Nie-
mieckiej „Ojczyzna” prowadzi 
stację socjalną, która pomaga 
między innymi osobom star-
szym, obłożnie chorym oraz 

niepełnosprawnym. Potrzebu-
jący mieszkańcy mogą korzy-
stać z usług apteki funkcjonu-
jącej w jej ramach, zaopatrując 
się w bezpłatne leki. 

                                     (jk)
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                            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 
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 - 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

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.

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
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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

       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

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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Kiermasz Wielkanocny 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach
4-8 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-piątek), w godz. 7.30-14.30
11-14 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-czwartek), w godz. 7.30-14.30
Zabytkowy dworek w Górkach (gmina Kwidzyn), 
w sąsiedztwie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów przeznaczony

zostanie w całości na rehabilitację społeczną i zawodową 

niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w sąsiedztwie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznegow sąsiedztwie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego


