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Wsparcie dla chorych i niepełnosprawnych

Asystenci i opieka wytchnieniowaAsystenci i opieka wytchnieniowa
Samorząd powiatu przygotowuje się do realizacji programów, które zapewnią wspar-

cie chorym oraz niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego. To programy 
�Opieka wytchnieniowa� oraz �Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej�.

Pieniądze na realizację 
programów pochodzą ze środ-
ków Funduszu Solidarnoś-
ciowego, który ma na celu 
między innymi wsparcie spo-
łeczne, zawodowe, zdrowotne 
oraz finansowe osób nie-
pełnosprawnych. Programy 
przygotowało Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej, a ich realizatorem w 
powiecie kwidzyńskim będzie 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 

- Umowa w sprawie realiza-
cji tegorocznej edycji progra-
mu �Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej� została 
zawarta przez samorząd po-
wiatu z wojewodą pomorskim 
22 lutego, natomiast 7 marca 
w sprawie programu �Opieka 
wytchnieniowa�. Aktualnie 
przygotowywane są doku-
menty dotyczące naboru osób 
niepełnosprawnych do rea-
lizacji obu programów oraz 
wykonawców tj. asystentów 
osobistych i osób świadczą-
cych pomoc w ramach opieki 
wytchnieniowej - poinformo-
wała Lidia Wiśniewska z Po-
wiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kwidzynie.
Celem programu �Opieka 

wytchnieniowa� jest wsparcie 
członków rodzin lub opieku-
nów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi z 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności i osobami posiadający-
mi orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 
Na jego realizację samorząd 
powiatu uzyskał ponad 97 
tys. zł. Wsparciem zostanie 
objętych 10 osób niepełno-

sprawnych. Usługi opieki 
wytchnieniowej będą świad-
czone łącznie przez 2400 
godzin. Świadczenie usługi 
opieki wytchnieniowej obej-
muje zarówno pobyt dzienny, 
czyli w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej, jak i 
w ośrodku wsparcia lub w in-
nym miejscu, które zostanie 
wskazane przez uczestnika 
programu i które otrzyma 
pozytywną opinię powiatu. 
Wsparcie, w ramach progra-

mu �Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej�, otrzyma 
17 osób niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu kwi-
dzyńskiego. Na jego realiza-
cję powiat otrzymał środki w 
wysokości ponad 388 tys. zł. 
Program ma między innymi 
zapewnić możliwość skorzy-
stania przez osoby niepełno-
sprawne z pomocy asystenta 
osobistego przy wykonywa-
niu codziennych czynności i 
funkcjonowaniu w życiu spo-
łecznym, np. wyjście do kina, 
parku, urzędu czy dotarcie 
na rehabilitację. Usługa asy-
stenta osobistego będzie re-
alizowana przez siedem dni 
w tygodniu i obejmie łącznie 
8160 godzin. Uczestnikami 
programu mogą być dzieci do 
16. roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki, 
lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz koniecz-
ności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji oraz osoby 
niepełnosprawne, posiadające 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności o stopniu znacznym 
lub stopniu umiarkowanym, 
lub posiadające orzeczenie 
równoważne. 

                                   (jk)
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Bezpłatne badania mammograficzne

Wykrywanie raka piersiWykrywanie raka piersi
Bezpłatne badania mammograficzne, w ramach 

Programu Profilaktyki Raka Piersi, przeprowadzi 
Lux Med. Badania będą wykonywane 12 kwietnia w 
godz. 9.00-15.00 w mobilnej pracowni mammogra-
ficznej, przy Kwidzyńskim Centrum Kultury przy 
ul. 11 Listopada 13. Po raz pierwszy w tym roku 
badanie mogą wykonać panie, które urodziły się w 
1972 roku. Program Profilaktyki Raka Piersi jest 
finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Zachęcamy, aby nie zwlekać 
z realizacją badań � systema-
tyczna mammografia umożliwia 
wykrycie zmian w piersiach na 
bardzo wczesnym etapie rozwo-
ju, kiedy nie są one wyczuwalne 
podczas samokontroli piersi lub 
badań palpacyjnych. Wczesna 
diagnoza i natychmiastowe 
rozpoczęcie leczenia daje niemal 
100% gwarancję powrotu do 
zdrowia � zachęcają organiza-
torzy badań.

W badaniach mogą uczestni-
czyć panie w wieku od 50 do 69 
lat, które są ubezpieczone, a tak-
że nie miały wykonanej mammo-
grafii w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy lub są w grupie ryzyka (rak 
piersi w rodzinie u matki, siostry 
lub córki lub mutacje w obrębie 
genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w 
roku poprzedzającym otrzymały 
w ramach realizacji programu 
pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy. Pro-
gramem nie są objęte panie, u 
których już wcześniej zdiagno-
zowano zmiany nowotworowe o 

charakterze złośliwym w piersi. 
Badanie nie wymaga skiero-
wania lekarskiego i można je 
wykonać w dowolnym miejscu 
w Polsce, niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Skorzystanie z 
badania wymaga wcześniejszej 
rejestracji pod nr tel. 58 666 24 
44. Można także zarejestrować 
się poprzez stronę www.mammo.
pl/formularz. W celu weryfikacji 
uprawnień do badania, przed po-
łączeniem telefonicznym, należy 
przygotować dowód osobisty. Na 
badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia lub płyty CD z poprzed-
nich mammografii, o ile nie były 
one wykonane w pracowni LUX 
MED. W związku z epidemią 
Covid-19, w trosce o zdrowie i 
bezpieczeństwo pań i personelu 
medycznego prosimy o zrozu-
mienie dla podjętych środków 
ochrony oraz o stawienie się na 
badanie w maseczce ochron-
nej i w czasie wyznaczonym 
podczas rejestracji. Więcej 
informacji na temat mammo-
grafii można znaleźć na stronie 
www.mammo.pl.

Realizatorem programów �Opieka wytchnieniowa� i �Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej� jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.                                                         Fot. archiwum 
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COVID-19 to wciąż groźna choroba

Gmina Ryjewo z najwyższym Gmina Ryjewo z najwyższym 
poziomem wyszczepieniapoziomem wyszczepienia

Ponad 56 proc. mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zaszczepiło się przeciwko 
COVID-19. To wynik z początku kwietnia. Najwyższym poziomem wyszczepienia 
może pochwalić się gmina Ryjewo. Wprawdzie od 1 kwietnia COVID-19 jest w Polsce 
traktowany na równi z innymi chorobami zakaźnymi takimi jak grypa, ale należy 
pamiętać, że wciąż jest poważną chorobą. Jedną z najskuteczniejszych obron przed 
nią są szczepienia, które znacznie zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu.

Od 1 września zeszłego roku 
w pełni zaszczepione osoby mogą 
skorzystać ze szczepienia przy-
pominającego, które skutecznie 
chroni przed groźnymi powikła-
niami po zakażeniu dominują-
cym obecnie w Polsce wariantem 
Omikron koronawirusa.  Według 
danych z początku kwietnia w 
Polsce łącznie wykonano ok. 
54 mln szczepień przeciw CO-
VID-19. W pełni zaszczepiono 
około 22,4 mln osób. Podano 
również około 11,5 mln dawek 
przypominających oraz około 
220 tys. dawek dodatkowych 
dla osób z zaburzeniami odpor-
ności. Jednocześnie zgłoszono 
około 18,5 tys. niepożądanych 
odczynów poszczepiennych. 
Pod względem liczby szczepień 
pierwsze miejsce zajmuje wo-
jewództwo mazowieckie, gdzie 
łącznie podano około 8,6 miliona 
dawek, a pełny cykl szczepień 

odbyło około 3,1 miliona osób. 
Ostatnie miejsce natomiast 
zajmuje województwo opolskie, 
gdzie wykonano łącznie około 
1,3 miliona szczepień i w pełni 
zaszczepiono około 460 tysięcy 
osób. Województwo pomorskie 
pod względem liczby szczepień 
przeciw COVID-19 szóste miej-
sce (około 3,6 miliona wykona-
nych szczepień i 1,3 miliona w 
pełni zaszczepionych osób). Jeśli 
chodzi o poziom wyszczepie-
nia mieszkańców województwa 
pomorskiego, należy zwrócić 
uwagę, że 20 marca zakończono 
aktualizowanie danych na temat 
liczby wykonanych szczepień 
na poziomie gmin, więc poda-
ne dane dotyczą tego okresu. 
Pierwsze miejsce pod względem 
poziomu wyszczepienia miesz-
kańców województwa pomor-
skiego zajmuje gmina miejska 
Gdańsk, gdzie w pełni zaszcze-

piono 71,6% mieszkańców, czyli 
337 198 osób. Ostatnie miejsce 
zajmuje natomiast gmina wiej-
ska Sierakowice, gdzie pełny 
cykl szczepień odbyło 38,8% 
mieszkańców (7894 osoby). W 
powiecie kwidzyńskim, według 
ostatnich danych, najwyższym 
poziomem wyszczepienia może 
pochwalić się gmina wiejska 
Ryjewo, w której w pełni zo-
stało zaszczepionych 56,8% 
mieszkańców (3303 osoby). Na 
kolejnych miejscach znajdują się 
gmina miejska Kwidzyn (55,7% 
mieszkańców, 21 358 osób), 
gmina miejsko-wiejska Prabuty 
(50% mieszkańców, 6496 osób), 
gmina wiejska Kwidzyn (47,5% 
mieszkańców, 5428 osób), gmina 
wiejska Gardeja (44% mieszkań-
ców, 3693 osoby) i gmina wiejska 
Sadlinki (42,9% mieszkańców, 
2574 osoby).

    Przemysław Rutkowski

To nie koniec pandemii

COVID-19 zwykłą chorobąCOVID-19 zwykłą chorobą
COVID-19 jest traktowany przez rząd jak zwykła choroba zakaźna taka jak 

grypa. Na decyzję podjętą z poczatkiem kwietnia miały wpływ uodpornienie 
społeczeństwa po zachorowaniu lub szczepieniu oraz mniejsza niż w przypadku 
innych wariantów zjadliwość wariantu Omikron. Nie oznacza to jednak, że 
pandemia się skończyła � w Polsce wciąż obowiązuje stan epidemii, a rząd mo-
nitoruje sytuację, aby w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie zmiany.

- Wykonujemy cały czas dużą 
liczbę testów, dlatego z naszego 
punktu widzenia obserwacje są 
wiarygodne. Według ostatnich 
badań obecność przeciwciał jest 
wykazywana w 90-95 procentach 
populacji. Jesteśmy odporni jako 
społeczeństwo, te wskaźniki upo-
ważniają nas do podejmowania 
nowych decyzji � poinformował 
minister zdrowia Adam Niedziel-
ski podczas konferencji prasowej 
24 marca.

Pierwsze zmiany w tej kwe-
stii wprowadzono już 28 marca 
� tego dnia został zniesiony 
obowiązek noszenia maseczek 
w przestrzeniach zamkniętych 
oraz kierowania na kwarantannę 
i izolację. Osoby przyjeżdżające 
do Polski zza granicy również nie 
są już poddawane kwarantannie. 

Noszenie maseczek nadal jest 
jednak obowiązkowe w placów-
kach medycznych i aptekach, zaś 
osoby, które zostały skierowane 
na kwarantannę lub izolację 
przed 28 marca, wciąż musiały 
dokończyć ją na dotychczasowych 
zasadach.

Kwiecień przyniósł również 
zmiany dotyczące wykonywania 
testów na obecność koronawiru-
sa. Od 1 kwietnia skierowanie 
na test może być wystawione 
jedynie przez lekarza na pod-
stawie oceny stanu zdrowia, a 
rodzajem wykonywanego testu 
jest test antygenowy. Wykonanie 
takiego testu jest dla pacjenta 
bezpłatne. Natomiast testy PCR 
wykonywane są teraz jedynie 
przed przyjęciem do szpitala, 
aby potwierdzić lub wykluczyć 

zakażenie koronawirusem. W 
związku z wprowadzonymi zmia-
nami zostały zamknięte mobilne 
punkty wymazowe i zakończono 
program bezpłatnych testów 
antygenowych w aptekach.

Choć w Polsce praktycznie 
nie ma już żadnych obostrzeń 
związanych z COVID-19, wciąż 
należy pamiętać, że choroba ta 
może być groźna. Warto więc 
nadal zakładać maseczkę będąc 
w dużych skupiskach ludzi, pa-
miętać o myciu lub dezynfekcji 
rąk oraz zachowaniu dystansu 
od innych osób i zaszczepić się 
przeciw COVID-19 � szczepie-
nie znacząco zmniejsza ryzyko 
ciężkiego przebiegu choroby, a 
w konsekwencji hospitalizacji 
lub zgonu.

     Przemysław Rutkowski

Projekt powiatu i SOSW w Barcicach wyróżniony

Zmieniają region na lepszeZmieniają region na lepsze
Projekt �Krok w przyszłość - wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z 

terenu powiatu kwidzyńskiego� został nominowany w plebiscycie �Pomorskie 
Sztormy�, w kategorii �Sztorm Europejski - Kapitał Ludzki�. Wprawdzie nagrody 
nie otrzymał, ale jak podkreślilł Grzegorz Kubicki z Gazety Wyborczej Trój-
miasto, wszyscy, którzy zostali nominowani i nagrodzeni, zmieniają otoczenie 
i cały region na lepsze, dostarczając powodów do radości i dumy.

Organizatorem plebiscytu 
jest redakcja �Gazety Wybor-
czej Trójmiasto�, natomiast 
partnerem wydarzenia sa-
morząd województwa pomor-
skiego. Do 21 marca można 
było głosować na nominowa-
ne projekty. 29 marca w biu-
rowcu Olivia Star w Gdańsku 
odbyła się uroczysta gala �Po-
morskie Sztormy�, podczas 
której wręczone zostały już 
po raz siedemnasty Statu-
etki Pomorskich Sztormów. 
Nagrody przyznano łącznie 
w ośmiu kategoriach, m.in. 
kulturalnej, sportowej, oby-
watelskiej czy sztormy euro-
pejskie. Projekt samorządu 
powiatu i SOSW w Barcicach 
uzyskał nominację  w katego-
rii �Sztorm Europejski � Ka-
pitał Ludzki. Projekt �Krok w 
przyszłość � wsparcie dzieci z 
niepełnosprawnościami z te-
renu powiatu kwidzyńskiego� 
został wsparty ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego. Jego wartość to 
ok. 1,1 mln zł, w tym dofinan-
sowanie ze środków unijnych 
- ok. 1 mln zł. Beneficjenci to 
samorząd powiatu kwidzyń-
skiego oraz Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
w Barcicach. Celem projektu 
było między innymi utworze-
nie czterech nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego 
oraz organizacja zajęć mate-
matyczno-przyrodniczych dla 
dzieci niepełnosprawnych. 
Wsparciem objęci zostali 
także nauczyciele ośrodka. 
Oprócz utworzenia czterech 
nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego jedenaścioro 
dzieci niepełnosprawnych 
uczestniczyło w zajęciach ma-
tematyczno-przyrodniczych 
z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych 
opartych o metodę ekspe-
rymentu. Realizowane były 
również zajęcia indywidual-
ne i grupowe dla dzieci, w 
tym między innymi zajęcia 
kompensacyjno-korekcyjne, 
logopedyczne, fizjoterapeu-
tyczne oraz zajęcia hipote-
rapii. Sala do prowadzenia 
zajęć została wyposażona w 

niezbędne meble oraz pomoce 
dydaktyczne. Zakupiony i 
zamontowany został też plac 
zabaw dla wychowanków. 
Ośmiu nauczycieli uzyskało 
wsparcie w postaci szkoleń 
i kursów niezbędnych do 
prowadzenia zajęć z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Celem 
szkoleń było także podnie-
sienie kwalifikacji i kom-

petencji nauczycieli wycho-
wania przedszkolnego. W 
ramach projektu �Krok w 
przyszłość-wsparcie dzieci 
z niepełnosprawnościami z 
terenu powiatu kwidzyńskie-
go� czterem nauczycielom 
placówki zostały sfinanso-
wano studia podyplomowe.                                                                                        
                                      (op)

Projekt �Krok w przyszłość - wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego� 
samorządu powiatu i SOSW w Barcicach wprawdzie nagrody nie otrzymał, ale jak podkreślili organi-
zatorzy, wszyscy, którzy zostali nominowani i nagrodzeni, zmieniają otoczenie i cały region na lepsze.                                                                                             
                                                                                                                            Fot. SOSW w Barcicach 



Dochód ze sprzedaży 
wszystkich wyrobów prze-
znaczony zostanie w całości 
na rehabilitację społeczną i 
zawodową niepełnospraw-
nych uczestników Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Gór-
kach. Osoby zainteresowa-
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Wielkanocny kiermasz potrwa 
do najbliższego czwartku (14 
kwietnia). Ozdoby świąteczne 
oraz wyroby wykonane w war-
sztacie można kupować w godz. 
7.30-14.30. Osoby zaintereso-
wane zakupem świątecznych 

ozdób mogą kontaktować się pod numer telefonu 55 279 35 64 
lub za pomocą poczty elektronicznej: wtzkwidzyn@gmail.com

ne zakupem świątecznych 
ozdób lub innych wyrobów 
wykonanych w WTZ mogą 
dzwonić pod numer telefonu 
55 279 35 64 lub kontakto-
wać się za pomocą poczty 
elektronicznej: wtzkwi-
dzyn@gmail.com. Siedziba 

Tylko do 14 kwietnia będzie można kupować świąteczne ozdoby

Trwa wielkanocny kiermasz w WTZTrwa wielkanocny kiermasz w WTZ
Dobiega końca kiermasz wielkanocny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację �Miseri-

cordia�. Sprzedaż ozdób świątecznych oraz różnego rodzaju wyrobów, wykonanych w czasie zajęć terapeutycznych, będzie 
odbywała się tylko do 14 kwietnia (czwartek), w godz. 7.30-14.30 w zabytkowym dworku, w sąsiedztwie Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicznego. Kiermasz rozpoczął się na początku ubiegłego tygodnia.

kwidzyńskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej znajduje 
się w zabytkowym dwor-
ku w Górkach, w gminie 
Kwidzyn. Od stycznia 2004 
roku prowadzi go Fundacja 
�Misericordia�. Podczas za-
jęć niepełnosprawni, dorośli 

mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego uczą się samo-
dzielności oraz zdobywają 
umiejętności, które przydają 
się zarówno w codziennym 
życiu, jak i w pracy zawo-
dowej. 

                                 (jk)
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Świąteczne malowanie w Górkach

Wielkanocny konkurs plastycznyWielkanocny konkurs plastyczny
Pisanki były tematem wielkanocnego konkursu zorganizowanego w siedzibie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej, który prowadzi Fundacja �Misericordia�. Konkurs zorganizowała 
pracownia plastyczna. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Agnieszka Sitnicka.

Drugie miejsce zajęła Alek-
sandra Kozikowska, nato-
miast trzecie Leszek Śmi-
gielski. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy, 
które wręczył Kazimierz 
Gorlewicz, prezes Fundacji 
�Misericordia�. Uczestnicy 
otrzymali też upominki z 
rąk Bogdana Muchowskiego, 
kierownika Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Górkach 
i Bożeny Jaworskiej, kieru-
jącej pracownią plastyczną 
i organizatorki konkursu.
W konkursie wzięli udział 
nie tylko uczestnicy zajęć 
prowadzonych w pracowni 
plastycznej, ale także chętni 
do spróbowania swoich sił w 
malarstwie uczestnicy zajęć 
w innych pracowniach funk-
cjonujących w warsztacie. 
To kolejny konkurs, który 
pozwala uczestnikom od-
krywać w sobie artystyczne 
talenty. To także okazja do 
dobrej zabawy. 

                                   (jk)

Pisanki były tematem wielkanocnego konkursu zorganizowanego w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej, który prowadzi Fundacja �Misericordia�. Na zdjęciu: uczestnicy i organizatorzy konkursu.
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                            ul. Hallera 5ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm               e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl                        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� Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57                      tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
               82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18               82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
             tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67              tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
                                                            www.dpskwidzyn.pl www.dpskwidzyn.pl 
                                        e-mail: dom@dpskwidzyn.ple-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, Malbork,  ul. Armii Krajowej 70ul. Armii Krajowej 70
                                                                                                      55 247 26 96 i 55 272 80 8055 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
IInteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. nteresanci 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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach 
                                ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20                                ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei 
                              ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21                               ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 
                                   ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                                                             ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach 
                              ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82                              ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                              ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26                              ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                              ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47                              ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

                                            ul. Grudziądzka 8ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach                                            Filia w Prabutach
                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

                                                                                        Dyżury pierwszego kontaktu: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 59ul. Braterstwa Narodów 59
                                                82-500 Kwidzyn                                                82-500 Kwidzyn
                    tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)                    tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                             tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)                             tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                  e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl                                  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, Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
      e-mail: dom@dpsryjewo.ple-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.ple-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. 55 279 99 15 
      tel. 55 646 18 00      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�Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           82-420 Ryjewo                           82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57            tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja �Misericordia� Fundacja �Misericordia� 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 KwidzynWarsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                            tel./fax: 55 279 3564                            tel./fax: 55 279 3564
                                  www.fundacjamisericordia.plwww.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 18aul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub AbstynentaStowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)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-Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 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 95Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6 ul. Ogrodowa 6          
          Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org         www.soswkwidzyn.edupage.org
       e-mail: sekretariat@spdpkwidzyn.pl       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:Domy dla Dzieci:
                                                    Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w KwidzynieDom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                          tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja)                           tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).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 �w. 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 ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

                             ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30                                     tel./faks 55 261 80 30 
                                      e-mail: aac@aac.pl                                       e-mail: aac@aac.pl 
                                    www.aac.netidea.pl                                    www.aac.netidea.pl

                     ul. Grudzi¹dzka 6ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26                       tel. 55 646 16 26

                                           ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynieul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                                  tel./faks 55 279 30 22                                                   tel./faks 55 279 30 22 
                                                   e-mail: otir@post.pl                                                   e-mail: otir@post.pl
                                                        www.aac.pl                                                        www.aac.pl

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w GdańskuOśrodek Adopcyjny w Gdańsku  
ul. Hallera 14, ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji �Dla Rodziny� w Gdańsku Ośrodek Adopcyjny Fundacji �Dla Rodziny� w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75tel. 58 511 03 75

       82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 1882-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl,   e-mail: iwetka1974@wp.pl,  tel. 603 969 555tel. 603 969 555
               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl                                www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                                 www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com                  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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Wsparcie dla gości z UkrainyWsparcie dla gości z Ukrainy

Subkonto Fundacji �Misericordia� 
Pomóż UkrainiePomóż 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

PESEL i świadczenia dla obywateli Ukrainy
Urząd Miejski w Kwidzynie przyjmuje wnioski o nadanie 

numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. W związku z dużym 
napływem wnioskujących, od 21 marca sprawy z tym związa-
ne będą załatwiane tylko po telefonicznym umówieniu termi-
nu wizyty w urzędzie. Od poniedziałku 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 przygotowanie 
niezbędnych danych lub wypełnienie wniosku, który można 
pobrać ze strony miasta (www.kwidzyn.pl). Numer PESEL 
jest niezbędny do założenia konta bankowego oraz ubiegania 
się o świadczenie rodzinne (MOPS Kwidzyn), jednorazowe-
go 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 miesiąca wpisania do systemu straży 
granicznej. Wnioski do ZUS składa się z wykorzystaniem 
Profilu Zaufanego. Potwierdzenie Profilu Zaufanego można 
otrzymać razem z numerem PESEL. Poniżej grafika przygo-
towana przez Urząd Miejski w Kwidzynie.

    Wsparcie za udzielenie schronienia 
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego przysłu-

gującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywie-
nia obywatelom Ukrainy można składać w Biurze Obsługi 
Ludności Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej 
(budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 19 w 
Kwidzynie). Świadczenie wynosi 40 zł za osobę dziennie. 
Uprawnionym do składania wniosków są przede wszyst-
kim osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe 
na terenie Kwidzyna, które zapewniły zakwaterowanie i 
wyżywienie obywatelom Ukrainy. Co ważne, wnioskodawcy 
nie przysługuje to świadczenie w przypadku, w którym 
otrzymał on dodatkowe wynagrodzenia, np. za wynajem. 
Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku 
za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wy-
żywienia, ale nie dłużej niż za 60 dni i będzie wypłacane z 
dołu. Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane 
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 również wypłacane w przypadku 
podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

  Spotkania w Bibliotece Miejsko-Powiatowej
Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie jest orga-

nizatorem spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży 
z Ukrainy. Spotkania mają charakter zabawowy. Podczas 
zajęć obecna jest osoba komunikująca się w języku ukra-
ińskim. Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 18.00 
oraz w sobotę w godz. 9.00 - 15.00 w Bibliotece Miejsko-
Powiatowej przy ul. Kościuszki 54 (budynek dworca) w 
Mediatece, można nieodpłatnie skserować, wydrukować 
dokumenty oraz skorzystać z komputera z klawiaturą 
ukraińską. 

          Harcerski punkt pomocy 
Hufiec ZHP w Kwidzynie uruchomił punkt pomocy dla 

Ukraińców. Punkt znajduje się w budynku przy ul. War-
szawskiej w Kwidzynie. Ukraińcy będą mogli w punkcie 
uzyskać niezbędne rzeczy, takie jak: ubrania, buty, bieli-
znę czy nawet pościel, koce i poduszki. Punkt jest otwarty 
od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 � 19.00 oraz 
w soboty od 10.00 do 13.00. W punkcie uruchomiono numer 
telefonu 601 911 566.

Infolinia dla Ukraińców z niepełnosprawnościami
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdań-
sku, uruchomił telefon z informacją o aktualnych możli-
wościach wsparcia, z jakiego mogą skorzystać uchodźcy 
z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Numer telefonu to 
503 703 974, który jest czynny w godz. 8.00 - 21.00 przez 
siedem dni w tygodniu. Usługa jest bezpłatna. 

       Powiat kwidzyński dla Ukrainy 
Wszyscy, którzy wyrażają chęć udzielenia azylu rodzi-

nom przybywającym z atakowanej Ukrainy, proszeni są o 
kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go w Kwidzynie pod numerami telefonów 55 646 50 35 i 55 
646 50 31 w godz. 7.00-15.00 oraz pod numerami telefonów 
500 056 115 lub 607 587 334 w godz. 15.00-7.00. Można 
także kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 
kryzys@powiatkwidzynski.pl. Powiat publikuje listę po-
trzebnych produktów i środków dla mieszkańców Ukrainy. 
Środki te będą przekazane potrzebującym na Ukrainie, w 
tym oczekującym przed przejściami granicznymi.

Baza miejsc tymczasowego zakwaterowania
Osoby, które chcą udostępnić mieszkanie, pokój lub 

nieruchomość Ukraińcom mogą zgłaszać swoją chęć do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami 
telefonów: 55 646 46 38 (pn. - pt. w godz. 7.00-15.00, 695 
999 810 (w weekendy i po godz. 15.00) lub za pomocą 
poczty elektronicznej: stacjasocjalna@mopskwidzyn.
pl. Zgłaszając mieszkanie lub pokój należy podać dane 
kontaktowe oraz podstawowe informacje o lokalu, w tym 
adres, powierzchnię, obecne wyposażenie lub konieczność 
uzupełnienia i czas udostępnienia. 

   Pomoc w gminach
W mieście i gminie 

Prabuty osoby zaintereso-
wane przyjęciem uchodźców 
mogą kontaktować się pod 
numerami tel. 55 626 41 45 
lub 695 267 700. Koordyna-
torem działań pomocowych 
związanych z przyjmowa-
niem uchodźców jest Jędrzej 
Krasiński, sekretarz miasta 
i gminy Prabuty. 

W Urzędzie  Gminy 
Sadlinki (od godz. 8.00) 
przyjmowane są dary dla 
potrzebujących z Ukrainy. 
Koordynatorem pomocy jest 
Szymon Figurski, tel. 515 
565 419. 

 W gminie Gardeja zgło-
szenia i weryfikacje miejsc 
zakwaterowania będzie do-
konywał Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Osoby do 
kontaktu: Koordynator: Jo-

anna Karwatowska - pracownik socjalny, Elżbieta Stawarz 
- kierownik GOPS, Magdalena Czeszejko-Sochacka � zastępca 
kierownika GOPS, Grażyna Leśniak-Romanowska - starszy 
specjalista pracy socjalnej, Blandyna Godziebiewska - pra-
cownik socjalny, Marzena Hapke - pracownik socjalny. W 
sprawie chęci ugoszczenia uchodźców można kontaktować 
się pod numerami telefonów: 55 275 14 21, 535 396 250 lub 
531 000 903. Można także korzystać z poczty elektronicznej: 
gopsgardeja@poczta.fm

W gminie Ryjewo zbiórkę darów organizuje między 
innymi Gminny Ośrodek Kultury. Samorząd gminy pomaga 
także w zakwaterowaniu mieszkańców Ukrainy. Osoby, które 
udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy na terenie gminy 
Ryjewo, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Ry-
jewie pod numer tel. 55 277 42 70 wew. 21 lub wew. 29.

        Pomoc prawna dla Ukraińców
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku poinformowa-

ła, iż ramach akcji Ukrainie Adwokatura (UA)  powsta-
ło w Gdańsku Centrum Pomocy, w którym Ukraińcy 
mogą uzyskać pomoc prawną. Pod numerem telefonu 
telefonu 609 187 900, w godzinach 9.00-20.00, pełnio-
ne są dyżury. Obywatele Ukrainy, uciekający przed 
działaniami wojennymi, mogą kontaktować się  w celu 
przekierowania do adwokata udzielającego pomocy. 
Izba zapewnia, że w przypadku, gdy telefon nie zosta-
nie odebrany nie ma konieczności jego ponawiana, gdyż 
przedstawiciel Izby skontaktuje sie z osobą dzwoniącą.  
Pomoc prawna udzielana jest nieodpłatnie.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027005B004400720075006B00610072006E00690061005D0027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079006400720075006B00F30077002000770020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1600 1600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


