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Miesiąc Świadomości i Wiedzy o Autyzmie

Dzielą się wiedzą i doświadczeniemDzielą się wiedzą i doświadczeniem
Festyn rodzinny zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA. Impreza,odbyła się na placu Jana 

Pawła II w Kwidzynie, w ramach kwietniowych obchodów Miesiąca Świadomości i Wiedzy o Autyzmie. Podczas festynu 
zorganizowanomiędzy innymi warsztaty sensoryczne �Jak My odbieramy świat�, a także warsztaty plastyczne i tanecz-
ne. Festyn połączono z akcją charytatywną na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zbierano między innymi kosmetyki, artykuły 
szkolne i zabawki dla Ukraińców przebywających w powiecie kwidzyńskim. Podczas festynu działał punkt informacyjno-
konsultacyjny, w którym dzielono się z uczestnikami festynu wiedzą na temat autyzmu.

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

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

- To pierwsza nasza im-
preza po okresie pandemii 
i mam nadzieję, że będzie 
ich więcej. U coraz większej 
liczby dzieci diagnozuje się 
autyzm. Zgłaszają się do nas 
rodzice, a także nauczyciele 
szukający pomocy oraz in-
formacji na temat spektrum 
autyzmu. Staramy się dzielić 
swoją wiedzą i doświadcze-
niem z lokalną społecznością 
- mówi Paulina Grochowska, 
wiceprezes Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób z Autyzmem 
SNOA.

Podczas festynu nie brako-
wało dobrej zabawy. Odbył 
się też pokaz przygotowany 
przez strażaków. Można było 
wejść do strażackiego wozu 
i poznać sprzęt wykorzysty-
wany w akcjach ratowniczo-
gaśniczych. Zorganizowano 

także warsztaty lego. Na 
placu Jana Pawła II działała 
również kawiarenka. Można 
było też przypomnieć sobie 
lub nauczyć się udzielania 
pierwszej pomocy. Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Osób z 
Autyzmem SNOA powstało 

w 2005 roku. Organizacja 
działa przeciwko izolacji 
społecznej osób ze spektrum 
autyzmu. Obejmuje je inten-
sywną terapią od momentu 
wykrycia nieprawidłowości 
rozwojowych, aż po osiąg-
nięcie dojrzałości. Stowarzy-

szenie prowadzi działania 
obejmujące bezpośrednią 
pomoc terapeutyczną, udzie-
la wsparcia całym rodzi-
nom, organizuje szkolenia 
i konsultacje dla rodziców, 
wychowawców i innych osób 
mających styczność z osoba-

Festyn rodzinny zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA. Impreza odbyła się na placu Jana Pawła II w Kwidzynie, w ramach kwietniowych obchodów Miesiąca Świadomości 
i Wiedzy o Autyzmie.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zdjęcia: JK

Podczas festynu zorganizowane zostały różnego rodzaju warsztaty z których mogli skorzystać rodzice wraz  z dziećmi. Podczas festynu można było skorzystać z poczestunku w kawiarence przygotowanej przez organizatora.

To pierwsza impreza stowarzyszenia po długiej przerwie spowodowanej pandemią.
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Co warto wiedzieć o spektrum autyzmu?

Pomagać, słuchać i wspierać Pomagać, słuchać i wspierać 
Choć autyzm nie jest nowym tematem, wiele osób ma ograniczoną wiedzę na jego temat. 

Nie jest to korzystne dla osób ze spektrum autyzmu, więc warto edukować na ten temat.

mi ze spektrum autyzmu. Od 
1 września 2017 roku stowa-
rzyszenie prowadzi Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Kwidzynie, 
który umożliwia dzieciom i 
młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną oraz au-
tyzmem realizację obowiązku 
szkolnego. Stowarzyszenie 
jest laureatem nagrody �Bur-
sztynowy Mieczyk� w katego-
rii pomoc społeczna. Nagroda 
została przyznana w 2016 
roku. Pomysłodawcą i inicja-
torem przyznawania nagrody 

jest Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych. 
Inicjatywa wspierana jest 
przez marszałka wojewódz-
twa pomorskiego i wojewodę 
pomorskiego, którzy promują 
i współfinansują to przed-
sięwzięcie. Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób z Autyzmem 
SNOA jest pierwszą organi-
zacją z powiatu kwidzyńskie-
go, która otrzymała ,,Bur-
sztynowy Mieczyk�.

                                   (jk)

Na początek warto wyjaś-
nić, czym jest autyzm. Jest 
to zaburzenie rozwoju cha-
rakteryzujące się trudnoś-
ciami w kontaktach z innymi 
osobami oraz ograniczonymi 
zainteresowaniami i wzor-
cami zachowań. Nazywany 
jest spektrum, ponieważ 
każda osoba autystyczna jest 
inna i ma mniej lub bardziej 
rozwinięte cechy, takie jak 
postrzeganie, umiejętności 
językowe, czy zdolności mo-
toryczne. Nie jest prawdą, że 
spektrum autyzmu ma po-
stać liniową z dwoma końca-
mi typu �mniej autystyczny� 
i �bardziej autystyczny�. Nie 
została ustalona jednoznacz-
na przyczyna autyzmu, ale 
za czynniki ryzyka uzna-
je się m.in. występowanie 
spektrum autyzmu w ro-
dzinie, infekcje wirusowe w 
czasie ciąży, krótszy niż rok 
odstęp między ciążami i za-
awansowany wiek rodziców. 
Istnieją też mity na temat 
przyczyn autyzmu. Jednym 
z najbardziej szkodliwych 
jest przekonanie, że autyzm 
jest wynikiem szczepień 
- źródłem tego mitu jest 
przeprowadzone przez by-
łego brytyjskiego lekarza 
gastroenterologa Andrew 
Wakefielda badanie, które 
okazało się fałszerstwem 
naukowym. Przeprowadzono 
później liczne badania, które 
wykluczyły związek szcze-
pień z autyzmem - jednym 
z najnowszych badań tego 
typu jest przeprowadzone 
w 2019 w Danii badanie z 
udziałem 657 tysięcy dzieci. 

Inny mit jako przyczynę 
autyzmu wymienia �zimne 
matki�, które nie okazują 
dziecku uczuć. Termin ten 
został stworzony przez au-
striackiego lekarza psychia-
trę Leo Kannera w latach 40. 
XX wieku. U osób ze spek-
trum autyzmu powszechnie 
spotyka się nadwrażliwość 
na bodźce, takie jak światło, 
zapachy czy dźwięk. Takie 
bodźce mogą wywoływać u 
tych osób znaczny dyskom-
fort, a nawet ból. Problem 
ten jest jednak dostrzegany 
i jedną z odpowiedzi na nie-
go jest wprowadzenie przez 
niektóre sieci handlowe tzw. 
cichych godzin. Polegają 
one na tym, że w określone 
dni tygodnia o określonych 
godzinach komunikaty re-
klamowe i muzyka są wy-
łączane lub odtwarzane w 
mniejszej głośności, zosta-
je zmniejszona intensyw-
ność oświetlenia, a osoby ze 
spektrum autyzmu mogą 
w pierwszej kolejności sko-
rzystać z wybranych kas. W 
Polsce inicjatorem tej akcji 
jest Fundacja JiM. W akcji 
biorą udział m.in. Lidl, Sto-
krotka, Empik i Aldi. Osoby 
autystyczne często również 
wykonują zachowania sa-
mostymulujące, potocznie 
nazywane stimmingiem. 
Przykładem takich zacho-
wań jest bujanie się w fotelu, 
pstrykanie palcami, układa-
nie przedmiotów w określo-
nym porządku, machanie 
rękami albo powtarzanie 
słów lub zwrotów. Stimming 
jest dla osób autystycznych 

bardzo ważny - pomaga im 
m.in. łagodzić stres, zwal-
czać przeciążenie sensorycz-
ne i wyrażać emocje. Nie 
należy więc go hamować, o 
ile nie ma formy agresji i nie 
prowadzi do wyrządzania 
krzywdy sobie albo innym. 
Tak jak każda inna osoba 
niepełnosprawna, osoby ze 
spektrum autyzmu są isto-
tami ludzkimi, które zasłu-
gują na godność i szacunek. 
2 kwietnia obchodzony jest 
Światowy Dzień Świadomo-

ści Autyzmu. W przypadku 
osób autystycznych świado-
mość jest ważna, ale jeszcze 
ważniejsza jest akceptacja. 
Powinniśmy też działać, a 
nie tylko mówić - czyli nieść 
osobom ze spektrum auty-
zmu realną pomoc, słuchać, 
co mają do powiedzenia 
i wspierać ich twórczość. 
Warto o tym pamiętać nie 
tylko w kwietniu przyszłe-
go roku, ale również na co 
dzień.

Przemysław Rutkowski

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Atyzmem �SNOA�
            
   ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                     tel. 603 969 555
           e-mail: iwetka1974@wp.pl,
                       www.snoa.pl 
  www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Wypożyczają roweryWypożyczają rowery  
rehabilitacyjnerehabilitacyjne

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem 
�SNOA� we współpracy z Fundacją EcoTextil, 
której partnerem jest Polski Czerwony Krzyż, 
od 2019 roku prowadzi wypożyczalnię trójko-
łowych rowerów rehabilitacyjnych. Rowery 
wypożyczane są organizacjom, działającym 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wszystkie rowery zostały 
zakupione ze środków pocho-
dzących z recyklingu odzieży, 
w ramach programu �Rower 
dla Niepełnosprawnego�. 
To program realizowany 
przez Fundację EcoTextil. 
W Kwidzynie akcja zbiórki 
odzieży prowadzona była na 
podstawie umowy z miastem. 
Rowery nie są wypożyczane 
indywidualnie, ale są udo-
stępniane organizacjom, 
które działają na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 
Konstrukcja rowerów daje 
możliwość korzystania z nich 
osobom, które mają ograni-
czoną koordynację ruchową 
lub sprawność fizyczną.

Organizacje zainteresowa-
ne wypożyczeniem roweru 
mogą uzyskać szczegółowe 
informacje w siedzibie Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób 
z Autyzmem �SNOA� przy ul. 
Warszawskiej 18 w Kwidzy-
nie (tel. 603 969 555).

Podczas festynu działał punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym dzielono się z uczestnikami festynu 
wiedzą na temat autyzmu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty lego.

Podczas festynu odbył się pokaz przygotowany przez strażaków. Można było wejść do strażackiego wozu 
i poznać sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Festynu zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA był okazją do dowiedzenia się czym jest autyzm.
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Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Kwidzynie i mieszkańców Baru

Rycerz zakonu joannitów wsparł UkraińcówRycerz zakonu joannitów wsparł Ukraińców
Dr Christian Meyl, rycerz Zakonu Joannitów i honorowy obywatel Kwidzyna, przekazał 16 tys. zł na pomoc mieszkańcom Ukrainy, 

którzy schronili się w Kwidzynie w wyniku agresji rosyjskiej. Pieniądze przeznaczone są także na wsparcie mieszkańców ukraiń-
skiego Baru, partnerskiego miasta Kwidzyna. Dr Christian Meyl wręczył symboliczny czek Mariuszowi Wesołowskiemu, przewodni-
czącemu rady miejskiej w Kwidzynie. To kolejne osobiste wsparcie finansowe dla Ukraińców przekazane przez rycerza zakonu.

Dr Chrystian Meyl od wielu 
lat bardzo angażuje się w po-
moc mieszkańcom Kwidzyna, 
nie tylko jako przedstawiciel 
zakonu, ale także jako osoba 
prywatna. Sam zbiera środki i 
szuka możliwości ich pozyski-
wania. Przekazane pieniądze 
trafią na subkonto �Pomoc dla 
dzieci z Ukrainy� Fundacji �Mi-
sericordia� w Górkach. Zostało 
ono utworzone dla wspierania 
letniego pobytu dzieci z Baru, 
miasta partnerskiego Kwidzy-

na. Po napaści Rosji na Ukrai-
nę, na mocy porozumienia bur-
mistrza Kwidzyna i zarządu 
fundacji, konto służy obecnie 
także do wspierania finanso-
wego i rzeczowego Ukraińców 
w Kwidzynie i Barze. Dr Chri-
stian Meyl wraz z innym przed-
stawicielem zakonu dostarczył 
także zaopatrzenie dla stacji 
socjalnej. Stacja to wspólna 
inicjatywa zakonu joannitów, 
Towarzystwa Kulturalnego 
Ludności Niemieckiej �Ojczy-

zna� w Kwidzynie i samorządu 
miasta. Placówka, która działa 
w ramach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, pomaga 
przede wszystkim osobom 
starszym, obłożnie chorym 
oraz niepełnosprawnym. Po-

moc udzielana jest nieodpłat-
nie. Najbardziej potrzebujący 
mieszkańcy mogą korzystać z 
usług apteki funkcjonującej w 
ramach stacji. Leki wydawane 
są nieodpłatnie dla potrzebu-
jących, ale tylko na podstawie 

recepty lekarskiej.
- Dr Christian Meyl dostar-

czył do stacji leki i środki opa-
trunkowe. Każda ilość leków, 
która jest dostarczana do apte-
ki w stacji, zostaje wykorzysta-
na. Stacja już dwudziesty rok 
jest stałym elementem pomocy 
adresowanej do najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
miasta i powiatu kwidzyńskie-
go. Dr Christian Meyl wraz z 
zakonem w ciągu minionych lat 
dostarczył do wielu placówek i 
instytucji w powiecie kwidzyń-
skim różne dary, w tym łóżka, 
pościel oraz różnego rodzaju 
wyposażenie. Cały ten sprzęt 
wykorzystywany jest między 
innymi w domach pomocy spo-
łecznej w Kwidzynie i Ryjewie, 
hospicjum, a także w kwidzyń-
skim szpitalu - podkreśla Man-
fred Ortman, przewodniczący 
Towarzystwa Kulturalnego 
Ludności Niemieckiej �Ojczy-
zna� w Kwidzynie i opiekun 
stacji socjalnej.

Pielęgniarki stacji wykonują 
zabiegi pielęgniarskie w do-
mach chorych, które polegają 
między innymi na wykonywa-
niu opatrunków, zapobieganiu 
odleżynom i odparzeniom. 
Dokonują pomiaru i kontroli 
ciśnienia tętniczego oraz po-

ziomu glikemii. Systematycz-
nie świadczą też usługi dla 
uczestników Dziennego Domu 
Pobytu Senior+ w Kwidzynie. 
W razie konieczności dostar-
czają chorym leki, materiały 
opatrunkowe, pielęgnacyjne 
i sprzęt rehabilitacyjny oraz 
udzielają porad.

Przedstawiciele zakonu, 
w tym dr Christian Meyl, 
odwiedzili kwidzyński Dom 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie, do którego regular-
nie zakon dostarcza dary. 
Ostatnie transporty darów 
zostały przekazane w marcu 
i kwietniu bieżącego roku. 
Joanna Stasińska, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej i 
Krystyna Chodara, kierownik 
Działu Opiekuńczo-Tera-
peutycznego, podziękowały 
za wsparcie i opowiedziały 
o wykorzystaniu darów oraz 
zapoznały gości z Niemiec z 
ostatnimi inwestycjami wy-
konanymi w domu.

W 2015 roku dr Christian 
Meyl otrzymał w Kwidzynie 
tytuł Człowieka Roku, a w 2018 
roku samorząd miasta nadał 
mu tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Kwidzyna.

                                    (jk)

Dr Christian Meyl, rycerz Zakonu Joannitów i honorowy obywatel Kwidzyna, przekazał 16 tys. zł na pomoc 
mieszkańcom Ukrainy. Symboliczny czek odebrał Mariusz Wesołowski, przewodniczący rady miejskiej w 
Kwidzynie.                                                                                                Fot. Urząd Miejski w Kwidzynie

Dr Christian Meyl, odwiedził kwidzyński Dom Pomocy Społecznej, do którego regularnie zakon dostarcza dary. Ostatnie transporty darów zostały przekazane w marcu i kwietniu bieżącego roku. 

Joanna Stasińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Krystyna Chodara, kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, podziękowały za wsparcie i opowiedziały o wykorzystaniu darów oraz zapoznały gości 
z Niemiec z ostatnimi inwestycjami wykonanymi w domu.                                                                                                                                                                                                                          Zdjęcia: JK
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Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego

Wracają po dwóch latach przerwyWracają po dwóch latach przerwy  
Na deskach kwidzyńskiego teatru zaprezentują się młodzi aktorzy 

z placówek kształcenia specjalnego z kilku województw. Po dwóch 
latach przerwy spowodowanej pandemią zorganizowane zostanie 
Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego.

Pomysłodawcą i organiza-
torem forum jest Młodzieżo-
wy Ośrodek Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w 
Kwidzynie. Forum odbę-
dzie się 19 maja już po raz 
dwudziesty ósmy. Na sce-
nie będzie można obejrzeć 
przedstawienia przygotowa-
ne przez różne ośrodki kształ-
cenia specjalnego. Honorowy 
patronat nad imprezą objął 
Rzecznik Praw Obywatel-

skich. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka w Kwidzynie to 
jedyny ośrodek resocjaliza-
cyjno-rewalidacyjno, integra-
cyjny dla dziewcząt w Polsce. 
Każdego roku w ośrodku 
przebywa ok. 60 dziewcząt. 
Wychowanki mają od 13 do 
19 lat. To dziewczęta, które 
często w wyniku zaniedbań 
nie chodziły do szkoły lub 
próbując sobie jakoś radzić, 

weszły w konflikt z prawem. 
Wszystkie zostały skierowane 
do placówki postanowieniem 
sądu. Otrzymują w ośrodku 
wszechstronną pomoc wy-
chowawczą, psychologiczną, 
pedagogiczną, logopedyczną, 
a także medyczną. Jednym z 
głównych celów pracy ośrod-
ka jest umożliwienie wycho-
wankom ukończenia szkoły 
oraz zdobycia zawodu. 

                                   (jk)

Zabezpieczy przed ciężkim przebiegiem

Czwarta dawka od 80. roku życiaCzwarta dawka od 80. roku życia
Od 20 kwietnia osoby, które ukończyły 80. rok życia, mogą zare-

jestrować się na szczepienie drugą dawką przypominającą szcze-
pionki przeciw COVID-19. Seniorzy znajdują się w grupie osób 
szczególnie narażonych na ciężkie powikłania tej choroby.

W przypadku zachorowa-
nia szczepienie pozwoli im 
ograniczyć ryzyko ciężkiego 
przebiegu choroby, hospi-
talizacji i zgonu. Warto też 
przypomnieć, że w przypad-
ku niektórych szczepionek 
odporność nie utrzymuje się 
przez całe życie, a powta-
rzanie szczepień jest całko-
wicie normalne. Drugą daw-
kę przypominającą można 
przyjąć po upływie 150 dni 
(5 miesięcy) od ostatniego 
szczepienia. Podczas szcze-
pień przypominających sto-
suje się szczepionki mRNA 

� Comirnaty firmy Pfizer-
BioNTech w pełnej dawce 
(0,3 ml) lub Spikevax firmy 
Moderna w połowie pełnej 
dawki (0,25 ml). Zalecane 
jest podanie szczepionki 
tego samego producenta co 
podczas pierwszego szcze-
pienia przypominającego. Z 
drugiego szczepienia przy-
pominającego nie mogą 
jednak skorzystać osoby, 
które jako pierwszą dawkę 
przypominającą otrzyma-
ły szczepionkę Nuvaxo-
vid firmy Novavax CZ a.s. 
lub szczepionkę Vaccine 

Janssen. Na szczepienie 
przeciw COVID-19 można 
zarejestrować się, dzwoniąc 
na infolinię Narodowego 
Programu Szczepień pod 
numerem 989, wysyłając 
SMS-a o treści �Szczepimy-
Sie� na numer 664 908 556 
lub 880 333 333, korzysta-
jąc z Internetowego Konta 
Pacjenta w przeglądarce 
internetowej lub aplika-
cji mobilnej mojeIKP albo 
bezpośrednio kontaktując 
się z wybranym punktem 
szczepień.

   Przemysław Rutkowski

Dofinansowanie na zakup nowego telewizora lub dekodera

Można złożyć wniosekMożna złożyć wniosek
Nowy standard nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-

T2/HEVC został wprowadzony 25 kwietnia w województwie pomor-
skim. Oznacza to, że starsze odbiorniki nieobsługujące tego stan-
dardu nie będą mogły już odbierać kanałów telewizji naziemnej.

Proces przejścia na nowy 
standard odbywa się stop-
niowo dla poszczególnych 
województw � rozpoczął się 
on 28 marca i zakończy się 27 
czerwca. Aby ułatwić przej-
ście na nowy standard nada-
wania telewizji naziemnej, 
rząd umożliwił uzyskanie 
dofinansowania na zakup 
urządzenia obsługującego 
standard DVB-T2/HEVC. 
Kwota dofinansowania wyno-
si 100 zł w przypadku zakupu 
dekodera lub 250 zł w przy-
padku zakupu telewizora. 
Dofinansowanie mogą uzy-
skać osoby, które ze względu 
na swoją sytuację materialną 
nie mogą samodzielnie po-

nieść kosztów zakupu no-
wego urządzenia i może być 
ono przyznane tylko raz na 
jedno gospodarstwo domowe. 
Wniosek o dofinansowanie 
można złożyć przez internet 
na stronie gov.pl/dvbt2 lub 
w formie papierowej w pla-
cówce Poczty Polskiej � lista 
placówek, w których możliwe 
jest złożenie wniosku, jest 
dostępna na stronie gov.pl/
dvbt2/lista-urzedow-poczto-
wych. Osoba ubiegająca się o 
dofinansowanie otrzyma spe-
cjalny kod, który może zrea-
lizować w dowolnym sklepie 
internetowym lub stacjonar-
nym, który bierze udział w 
programie. Kod dostarczany 

jest w wiadomości e-mail lub 
w formie druku wykonanego 
przez pracownika Poczty Pol-
skiej. Na stronie dvbt2.gov.pl 
można znaleźć wyszukiwarkę 
sklepów, w których można 
zrealizować otrzymany kod. 
Jeśli kupujący postanowi 
zwrócić zakupione urządze-
nie, sprzedawca zarejestruje 
zwrot w specjalnym systemie, 
a kod zostanie aktywowany 
ponownie i będzie można z 
niego skorzystać kolejny raz. 
Program dofinansowania na 
zakup telewizora lub deko-
dera obsługującego standard 
DVB-T2/HEVC będzie trwał 
do końca tego roku.

 Przemysław Rutkowski

19 maja na deskach kwidzyńskiego teatru zaprezentują się młodzi aktorzy z placówek kształcenia specjalnego.                                                 Fot. archiwum



www.fundacjamisericordia.pl 11.05.22 VI Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

                            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 pedago-
gicznych, 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 kierunku 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 kontaktuDyżury 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 regularnie, 
w ramach programu �Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, nieza-
wodowych, 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

Organizacja prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, 
kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje się między innymi włącza-
niem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo do systemu kształ-
cenia 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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Solidarni z mieszkańcami UkrainySolidarni z mieszkańcami 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 wspiera-
nia finansowego i rzeczowego Ukraińców w Kwidzynie i 
Barze. Subkonto ma charakter otwarty. Poniżej numer 
rachunku, na który można dokonywać wpłat chcąc po-
móc 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 związane 
są załatwiane tylko po telefonicznym umówieniu terminu wi-
zyty 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), jednorazowego 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 przygotowana przez Urząd Miejski w Kwidzynie.

    Wsparcie za udzielenie schronienia 
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego 

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 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. Uprawnione do składania wniosków są przede 
wszystkim osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe na 
terenie Kwidzyna, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy. 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 
wyżywienia, 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 wyży-
wienia 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 Niepełnosprawnych we 

współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, uruchomił telefon z 
informacją o aktualnych możliwościach 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 nieru-

chomość 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: stacjaso-
cjalna@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 zainteresowane przyjęciem 

uchodźców mogą kontaktować się pod numerami tel. 55 626 41 45 lub 
695 267 700. Koordynatorem działań pomocowych związanych z przyj-
mowaniem 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 zgłoszenia i weryfikacje 
miejsc zakwaterowania będzie dokonywał Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Osoby do kontaktu: Koordynator: Joanna Karwatowska 
- pracownik socjalny, Elżbieta Stawarz - kierownik GOPS, Magdalena 
Czeszejko-Sochacka � zastępca kierownika GOPS, Grażyna Leśniak-Ro-
manowska - starszy specjalista pracy socjalnej, Blandyna Godziebiewska 
- pracownik 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 Kul-
tury. 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 Ryjewie pod numer tel. 55 277 42 70 wew. 21 lub wew. 29.
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