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Trwają ostatnie przygotowania do kiermaszu świątecznego, organizowanego co roku przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach. 
Wyjątkowe i wykonane ręcznie świąteczne ozdoby, będzie można kupować w zabytkowym dworku, w sąsiedztwie Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicznego od 28 listopada do 17 grudnia, w godz. 7.30-14.30, także w soboty 3, 10 i 17 grudnia.   Str. IV
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Ośrodek Wsparcia i Testów dla osób niepełnosprawnych

Dobierz technologię asystującą
Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim działa Ośrodek Wsparcia i Testów dla osób z niepełnosprawnością. Mogą z niego korzystać 
także osoby niepełnosprawne z powiatu kwidzyńskiego. Powiat nowodworski jest jednym z ośmiu 
podmiotów w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z PFRON w ramach programu „Centra infor-
macyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Centra świadczą usługi informacyjne i doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie, które mają na celu 
optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w różnego rodzaju technologie asystujące.

Pracownicy ośrodka pomo-
gą osobom z niepełnospraw-
nością w wyborze różnych 
technologii, właściwym do 
aktualnych potrzeb, przepro-
wadzą wstępny instruktaż 
oraz wskażą potencjał wyko-
rzystania technologii asystu-
jących w życiu codziennym. 
Wypożyczanie sprzętów, urzą-
dzeń i oprogramowania w celu 
ich testowania przez osoby 
z niepełnosprawnością poza 
siedzibą OWiT jest bezpłatne. 
Do wypożyczenia sprzętu i 
urządzeń oraz oprogramo-
wania w OWiT mogą zostać 
skierowane osoby mające 

aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, aktualne 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub aktualne orzecze-
nie równoważne (orzeczenie 
lekarza orzecznika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
lub orzeczenie o zaliczeniu 
do jednej z grup inwalidów). 
Ośrodek w Nowym Dworze 
Gdańskim posiada wyposa-
żenie uniwersalne dla wszyst-
kich niepełnosprawności, w 
tym laptopy z oprzyrządo-
waniem, tablety, urządzenie 
wielofunkcyjne, i routery. 
W placówce znajduje się też 
wyposażenie dla osób nie-

widomych i słabowidzących 
oraz głucho-niewidomych: 
dyktafony cyfrowe, oprogra-
mowanie udźwiękawiające 
lub powiększające, linijki, 
notatniki brajlowskie, lupy 
elektroniczne oraz powięk-
szalniki. Ośrodek dysponuje 
też wyposażeniem dla osób 
głuchych, słabosłyszących 
oraz doświadczających prob-
lemów w porozumiewaniu 
się za pomocą mowy, w tym 
oprogramowanie dla niedo-
słyszących, mobilną kamerę 
internetową, pętlę induk-
cyjną,  smartwatch i aparat 
fotograficzny. Poza tym osoby 

z niepełnosprawnościami koń-
czyn górnych mogą skorzystać 
z urządzenia do obsługi kom-
putera za pomocą wzroku. 

                                   (op)
Mieszkańcy powiatu kwi-

dzyńskiego mogą kontakto-
wać się telefonicznie pod 
numerem 573 004 243 lub 
za pomocą poczty elektronicz-
nej: owit@nowydworgdan-
ski.pl, w celu umówienia 
spotkania.

Poniedziałek - 7.00-17.30
Wtorek - 6.55-17.35
Środa - 7.00-19.30
Czwartek - 7.40-16.45
Piątek - 7.00-19.30

       

          

              Świetlica przy ul. Hallera 5 
             pon.-pt. w godz. 11.30 - 17.00
                      tel. 783 152 042  
       swietlica.hallera@mopskwidzyn.pl

              Świetlica przy ul. Miłosnej 1, 
            pon.-pt, w godz. 11.30 - 17.00
                      tel. 783 154 405, 
         swietlica.milosna@mopskwidzyn.pl

       Placówki Wsparcia Dziennego
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
                             w Kwidzynie

Wyrównywanie różnic między regionami

PFRON przyjął kierunki działań 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął  kierunki działań i tzw. 

warunki brzegowe dotyczące realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami 
III” w 2023 roku. Jego celem jest między innymi likwidacja barier architektonicznych i trans-
portowych, a także aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. O pieniądze ubiegać 
się mogą instytucje oraz samorządy. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy.

Samorząd powiatu kwi-
dzyńskiego uczestniczy w 
programie od początku jego 
uruchomienia w 2003 roku. 
Jego realizacją zajmuje się 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kwidzynie. 
Program podzielony jest 
na obszary, które obejmują 
różne formy wsparcia.

- Wnioski i wystąpienia 
samorządów powiatowych 
dotyczące obszarów B, C, D, 
F i G programu przyjmowa-
ne są w terminie od 1 grud-
nia 2022 r. do 1 marca 2023 
roku. Wnioski zarządców w 

wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych dotyczące 
obszaru A programu oraz 
samorządów gminnych i 
powiatowych oraz organi-
zacji pozarządowych doty-
czące obszaru E programu, 
przyjmowane są w trybie 
ciągłym. Przypominamy, że 
realizatorem programu jest 
samorząd powiatowy, który 
przyjmie zaproszenie do 
uczestnictwa w programie. 
Terminy naboru wniosków 
dla adresatów obszarów 
B, C, D, F i G programu 
określone zostaną przez rea-

lizatorów programu. W przy-
padku obszarów programu 
B, C, D, F i G projektodawca 
składa wniosek do właściwe-
go samorządu powiatowego, 
zgodnie z zasadami dotyczą-
cymi wyboru, dofinansowa-
nia i rozliczania projektów 
dotyczących obszarów B, 
C, D, F i G programu. W 
przypadku obszaru A i ob-
szaru E programu projek-
todawca składa wniosek 
bezpośrednio do właściwego 
oddziału PFRON, zgodnie 
z zasadami dotyczącymi 
wyboru, dofinansowania i 

Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy 
                   w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
Obszar D - likwidacja barier transportowych;
Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji
                   osób niepełnosprawnych;
Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących 
                   warsztatów terapii zajęciowej;
Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych 
                   dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.

rozliczania projektów doty-
czących obszaru A i obszaru 
E programu. Jednostka 
samorządu powiatowego bę-
dąca realizatorem programu 
składa wniosek bezpośred-
nio do właściwego oddziału 
PFRON - poinformował 
zarząd PFRON.

 Pod koniec ubiegłego roku 
warsztaty terapii zajęciowej 
w Górkach (gmina Kwidzyn) 
oraz w Ryjewie otrzymały w 
ramach programu dofinan-
sowanie do zakupu nowego 
sprzętu. 

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

Subkonto Fundacji „Misericordia” 
Pomóż Ukrainie

Fundacja „Misericordia” w Górkach ma 
utworzone specjalne subkonto, na które można 
wpłacać pieniądze, które zostaną przeznaczone 
na pomoc Ukraińcom w Kwidzynie i Barze.

Subkonto Fundacji „Misericordia” zostało utworzone dla 
wspierania letniego pobytu dzieci z Baru, miasta partnerskie-
go Kwidzyna. Zgodnie z ustaleniami burmistrza Kwidzyna 
i zarządu Fundacji „Misericordia” obecnie służy także do 
wspierania finansowego i rzeczowego Ukraińców w Kwidzy-
nie i Barze. Subkonto ma charakter otwarty. Poniżej numer 
rachunku, na który można dokonywać wpłat chcąc pomóc 
obywatelom Ukrainy. Do połowy października bieżącego roku 
na subkonto wpłynęło ponad 161 tys. zł. Na pomoc Ukra-
ińcom przeznaczono ponad 97 tys. zł. Wsparcie otrzymały 
rodziny oraz dzieci przebywające w powiecie kwidzyńskim. 
Pieniądze darczyńczów, w tym osób prywatnych, firm i or-
ganizacji pozwoliły też wesprzeć mieszkańców ukraińskiego 
Baru. Stan subkonta 14 października wynosił 66 259,83 zł. 
Szczegłowe rozliczenie wpływów i wydatków można znaleźć 
na stronie: www.fundacjamisericordia.pl oraz stronie 
miasta: www.kwidzyn.pl.

Profilaktyczny program samorządu powiatu kwidzyńskiego

Wczesne wykrywanie raka płuc, 
bezpłatne badania dla mieszkańców

Szpital Zdrowie w Kwidzynie realizuje badania, których celem jest wczesne 
wykrywanie raka płuca wśród mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Badania 
prowadzone są w ramach programu profilaktycznego przyjętego przez samo-
rząd powiatu. Program będzie realizowany do 2025 roku. Samorząd powiatu 
chce zatrzymać rosnący poziom zachorowań na nowotwór złośliwy oskrzela i 
płuca. Program w całości finansowany jest z budżetu powiatu kwidzyńskiego. 
Chętni, którzy kwalifikują się do badań mogą się rejestrować.

W jego ramach mają zostać 
między innymi przeprowa-
dzone szkolenia personelu 
medycznego, działania in-
formacyjno-promocyjne oraz 
badania przesiewowe płuc 
wśród mieszkańców powia-
tu kwidzyńskiego. Badania 
mają objąć mieszkańców w 
wieku od 55 do 74 lat, przede 
wszystkim osoby, które pa-
liły lub palą papierosy. Rak 
płuc od kilku lat jest dużym 
problemem. Liczba osób, 
które zapadają na nowotwór 
płuc w województwie po-
morskim, a także w naszym 
powiecie rośnie. Z badań 
mogą skorzystać między in-
nymi osoby, których historia 
konsumpcji tytoniu wynosi 
30 paczkolat (paczkolata to 
liczba paczek papierosów 
dziennie × lata palenia). Do-
tyczy to także osób, których 
okres abstynencji w pale-
niu papierosów jest równy 
lub większy niż 15 lat. Z 
badań mogą skorzystać też 
mieszkańcy, u których nie 
zdiagnozowano raka płuc 
przed zgłoszeniem się do 
programu, a także osób, 
które nie miały wykonanej 
tomografii komputerowej 
klatki piersiowej w ciągu 3 
miesięcy poprzedzających 
datę planowanego badania 
oraz bez przeciwwskazań 
do jego wykonania. Reje-
stracja prowadzona jest od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 12.00-18.00 pod nu-
merem tel. 538 533 530. 
Badania będą wykonywane 
w soboty w godz. 9.00-14.00. 
Po otrzymaniu wyniku ba-
dania zostanie umówiona 
wizyta konsultacyjna do 
lekarza - specjalisty chorób 
płuc. Z danych Krajowego 
Rejestru Nowotworów wy-
nika, że w latach 2015-2018 
największą liczbę zachoro-
wań i zgonów związanych 
z nowotworami w powiecie 
kwidzyńskim zanotowano 
z powodu nowotworu złośli-
wego oskrzela i płuca. Poza 
tym w powiecie, w latach 
2009-2018, liczba zachoro-

wań na raka płuca wzrosła 
o 35 proc., a liczba zgonów 
z tego powodu wzrosła o 10 
proc. Według autorów pro-
gramu nowotwory płuca w 
bardzo wczesnych stadiach 
zaawansowania zazwyczaj 

nie powodują objawów i 
bywają czasami wykrywane 
w badaniach radiologicz-
nych wykonanych z innych 
przyczyn. Na realizację pro-
gramu profilaktycznego sa-
morząd powiatu zamierza 

przeznaczyć ogółem 532 tys. 
zł. W tym roku planowane 
są wydatki w kwocie 169 
tys. zł. Badaniami ma zostać 
objętych 1167 mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego.

                                 (jk)
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Kiermasz świąteczny Warsztatu Terapii Zajęciowej
Trwają ostatnie przygotowania do kiermaszu świątecznego, 

organizowanego co roku przez Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Górkach. Wyjątkowe i wykonane ręcznie świąteczne ozdoby, 
które powstały podczas zajęć terapeutycznych  prowadzonych 
dla niepełnosprawnych uczestników warsztatu, będzie można 
kupować w zabytkowym dworku, w sąsiedztwie Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicznego od 28 listopada do 17 grud-
nia, w godz. 7.30-14.30, także w soboty 3, 10 i 17 grudnia. 

Dochód ze sprzedaży 
wyrobów w całości prze-
znaczony zostanie na 
rehabilitację społeczną 
i zawodową niepełno-
sprawnych uczestników 
warsztatu. Podczas zajęć 
prowadzonych w war-
sztacie dorosłe osoby nie-
pełnosprawne z całego 
powiatu kwidzyńskiego 
zdobywają wiele umie-
jętności, które przydają 
się w życiu codziennym 
oraz w przyszłej pracy 
zawodowej. Zajęcia pro-
wadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, 
stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyj-

nej, artystycznej i ogrod-
niczo-gospodarczej. Wobec 
wszystkich uczestników 

zajęć terapeutycznych sto-
sowane są różne formy 
rehabilitacji medycznej, 

w tym kine-
zyterapia i fi-
zykoterapia. 
W zajęciach 
terapeutycz-
n y c h  W a r -
sztatu Tera-
pii Zajęciowej 
w  G ó r k a c h 
uczestniczy 
47 osób nie-
pełnospraw-
nych. Pienią-
dze uzyskane 
ze sprzedaży 
wyrobów po-
zwalają  roz-
szerzyć ofertę 

związaną z rehabilitacją 
społeczną i zawodową 
uczestników warsztatu. 

Tutaj kupisz świąteczne ozdoby

 od 28 listopada do 17 grud- od 28 listopada do 17 grud-
nia, w godz. 7.30-14.30, także w soboty 3, 10 i 17 grudnia. 

Tutaj kupisz świąteczne ozdobyTutaj kupisz świąteczne ozdoby

Górki 4 - siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym
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Depresja o osób ze spektrum autyzmu

Szczególnie narażeni
Depresja jest chorobą, z którą zmaga się ponad 

350 milionów osób na świecie, w tym ponad 1,5 
miliona osób w Polsce. Jedną z grup, która jest 
szczególnie narażona na tę chorobę, są osoby 
ze spektrum autyzmu – prawdopodobieństwo 
wystąpienia u nich depresji jest czterokrotnie 
wyższe niż w przypadku ogółu populacji.

Szczególnym czynnikiem mo-
gącym wywoływać depresję u 
osób ze spektrum autyzmu jest 
ich trudność w nawiązywaniu 
kontaktów z innymi osobami. 
Kontakt z innymi jest jedną z 
podstawowych potrzeb u ludzi, 
a większość osób autystycznych 
pragnie przyjaźni i miłości tak 
samo, jak każdy z nas. Każda 
osoba ze spektrum autyzmu 
jest inna i o ile część z nich nie 
ma problemów z nawiązywa-
niem znajomości, o tyle inne 
osoby mają z tym ogromne 
trudności. Innym czynnikiem 
prowadzącym do depresji jest 
brak wiedzy lub akceptacji 
autyzmu – część osób ma zbyt 
małe pojęcie o tym, czym jest 
autyzm, a inne nie akceptują 
„inności” osób z tym zaburze-
niem. Dzieci i młodzież ze spek-
trum autyzmu są na przykład 
bardziej narażone na znęcanie 
się w szkole. Problemy mogą 
pojawić się również w życiu 
dorosłym – osoby ze zdiagno-
zowanym autyzmem mogą na 
przykład być ofiarami mobbin-
gu w pracy. Między innymi z 
tego powodu warto edukować o 

tym, czym jest autyzm i uświa-
damiać, że osobom ze spektrum 
autyzmu należy się akceptacja 
i szacunek, tak samo, jak każ-
demu z nas. Objawami depresji 
są m.in. poczucie winy lub 
braku wartości, zmęczenie, 
nieodczuwanie przyjemności, 
zaburzenia snu (bezsenność 
lub nadmierna senność), lęk, 
trudności w podejmowaniu de-
cyzji, problemy z koncentracją 
oraz myśli i próby samobójcze. 
Wśród społeczeństwa panuje 
mylne przekonanie, że osoby 
cierpiące na depresję są przez 
cały czas smutne – w rzeczy-
wistości mogą nie okazywać 
zewnętrznie emocji, jedno-
cześnie wewnętrznie odczuwa-
jąc ich całe mnóstwo. Ważne 
jest również, aby wszelkie 
znaki ostrzegawcze związane 
z samobójstwem (takie jak 
samookaleczanie, mówienie o 
byciu ciężarem dla innych lub 
bezpośrednie informowanie o 
zamiarze odebrania sobie ży-
cia) traktować poważnie i nie 
bagatelizować ich jako prób 
zwrócenia na siebie uwagi.

 Przemysław Rutkowski

Program Profilaktyki Raka Piersi

Bezpłatne badania mammograficzne 
Mieszkanki powiatu kwidzyńskiego w wieku od 50 do 59 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnych ba-

dań mammograficznych. Badania prowadzić będzie Lux Med Diagnostyka. Ich finansowanie zapewnił 
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badanie można wykonać 
w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Tylko do końca 2022 roku 
z badania bez skierowania 
lekarskiego po raz ostatni 
będą mogły skorzystać panie, 
które urodziły się w 1953 
roku. Badania będą wyko-
nywane w mobilnej pracowni 
mammograficznej. Do badań 
uprawnione są panie ubez-

pieczone w wieku od 50 do 
69 lat, które spełniają jeden 
z dwóch warunków: nie miały 
wykonanej mammografii w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy 
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 poprzedza-
jącym otrzymały w ramach 
realizacji programu pisemne 
wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy.

- Zachęcamy do regular-
nych badań i dbania o swoje 
zdrowie. Mammografia po-

zwala na wykrycie zmian, 
których nie można zaobser-
wować podczas samokontroli 
piersi, a wcześnie wykryty 
nowotwór umożliwia na-
tychmiastowe, skuteczne 
leczenie oraz daje niemal 
100% gwarancję powrotu 
do zdrowia. W przypadku 
wykrycia nieprawidłowości 
udział w programie zapewnia 
szybką ścieżkę diagnostyki 
i leczenia. Dzięki stałemu 
monitoringowi usprawniamy 
kontakt z placówkami prowa-
dzącymi dalszą diagnostykę 
i przyspieszamy ewentualne 
konieczne leczenie – informu-
je Lux Med.

Badanie w Kwidzynie od-
bywać się będzie 7 i 8 grudnia 
w godz. 10.00 - 17.00 przy 
Kwidzyńskim Centrum Kul-
tury, ul. 11 Listopada 13. Ba-
danie w Ryjewie odbędzie się 
9 grudnia w godz. 8.30 - 14.00 
przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury, ul. Grunwaldzka 70.

                                  (op)

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 i 22 338 19 60 lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.mammo.pl/formularz. 
Przed połączeniem telefonicznym, w celu weryfikacji uprawnień do badania, należy przygotować dowód osobisty. Panie, które zdecy-
dują się na badanie powinny zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni 
Lux Med. Lux Med prosi, aby na badanie przyjść w maseczce ochronnej oraz w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Fot. Lux Med

Rejestracja przez telefon lub internet
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                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

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

To jednostka organizacyjna powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Po-
nad 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 swobodnym 
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 doraź-
nej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system 
przyzywowy i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortope-
dyczny 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 udzielają pracownicy socjalni. 

To jednostka organizacyjna powiatu kwidzyńskiego, przeznaczona dla osób dorosłych 
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje 
od 1966 roku. Na terenie Domu Pomocy Społecznej 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 tera-
peutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii oraz salę gimnastyczną, Salę Doświadcza-
nia Świata (obecnie pełniąca funkcje sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, 
palarnię, kuchnie główną oraz kuchenki i jadalnie w każdym budynku. Rodziny miesz-
kańców 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 opiekuń-
czo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci stałą 
opieką lekarza rodzinnego i psychiatry. Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie położony jest 
na wzgórzu, stad nazwa „Słoneczne Wzgórze”.  Dom jest otoczony lasem, na jego terenie 
jest park, który sprzyja odpoczynkowi i rekreacji. Na terenie Domu znajduje się boisko 
z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co zachęca do czynnego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Domu 
Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Sylwia Szefer, 
Krzysztof Wiottstock i Ewelina Dysko. 

    Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
              82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                   tel. 55 277 42 36 i 277 42 57 
                       www.dpsryjewo.pl, 
                   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
               82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
             tel. (55) 279 37 21; faks 55 279 38 67 
                              www.dpskwidzyn.pl 
                    e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z zakresu pomocy społecznej to: 
- umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, 
- podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia
  funkcji rodziny zastępczej, 
- udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
- umieszczonych w rodzinach zastępczych,  
- integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane 
z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjne dla rad 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,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach 
                                ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei 
                              ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 
                                   ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach 
                              ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                              ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                              ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

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

                                            Dyżury pierwszego kontaktu: 
                                  poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 14.00 
                                                dyżury popołudniowe
                                 poniedziałek-piątek, w godz. 17.00 - 19.00
Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie wszystkim osobom,
rodzinom i grupom doświadczającym trudności w pełnieniu swoich 
podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi 
i załamania jako konsekwencji różnych sytuacji kryzysowych. Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej jest prowadzony na zlecenie samorządu powiatu
 kwidzyńskiego przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                  Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
                                          ul. Braterstwa Narodów 59
                                                82-500 Kwidzyn
                    tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                             tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                  e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
                                              www.zyc-zgodnie.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regu-
larnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrew-
nionych, 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

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, 
a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowanych 
przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

                                         tel. 55 279 99 15 i 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 włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieak-
tywnych 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 intelektu-
alnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

        Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie
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Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja „Misericordia” 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                            tel./fax: 55 279 3564
                 www.fundacjamisericordia.pl

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ na zakup leków 
mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji Johannitów. Pomoc udzielana jest 
nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego oraz aptekê, w której 
wszystkie leki wydawane s¹ na receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Po-
maga 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. Lekarstwa 
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 wystę-
pującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje 
także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem alkoholowym, ich 
partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni 
udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których jedno lub dwoje rodziców zmaga się z 
problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program terapii zarówno podstawowej, jak i pogłębionej. Program 
terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu 
codziennym,spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także 
edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi
środowiskami i organizacjami, instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon 
informacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu 
Abstynenta i Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24. roku życia. Kierunki kształcenia z zajęciami praktycz-
nymi u lokalnych przedsiębiorców obejmują: pomocnik ogrodnika i sadownika, pomocnik kucharza, pomoc-
nik pracownika gospodarczego pracownia życia codziennego oraz  Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze 
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25. roku życia. Zajęcia 
obejmują w szczególności: naukę nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowanie się z otoczeniem 
– AAC, usprawnianie ruchowe ( integracja sensoryczna, fizjoterapia), wdrażanie do osiągania optymalnego 
poziomu samodzielności rozwijanie zainteresowania otoczeniem i wzmacnianie aktywności.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), 
Gimnazjum (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem 
umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                   Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6     
     Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org
       e-mail: sekretariat@spdpkwidzyn.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wycho-
wanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. Celem nadrzędnym, związanym z 
umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest jak najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                                        Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                          tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomoc dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także 
dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc 
terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i 
intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Zapewnia 
między innymi rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logope-
dyczną, stymulację widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych i 
urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla 
porozumiewania się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest 
wydawcą wielu podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowo-
tworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie 
od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma pod-
pisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ 
pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowa-
dzeniem placówki zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

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

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

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

Dzienny Dom Pobytu „Pałacyk”

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

Dom Dziennej Opieki dla Seniorów - Silver Club
Do placówki przyjmowane są osoby poruszające się samodzielnie, ale także z trudnościa-

mi 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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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. 

Wszyscy, którzy wyrażają chęć udzielenia azylu rodzinom przybywa-
jącym z atakowanej Ukrainy, proszeni są o kontakt z Powiatowym Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 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@powiatkwi-
dzynski.pl. Powiat publikuje listę potrzebnych produktów i środków 
dla mieszkańców Ukrainy. Środki te będą przekazane potrzebującym 
na Ukrainie, w tym oczekującym przed przejściami granicznymi.

Dla Ukraińców z niepełnosprawnościami 

Powiat kwidzyński dla Ukrainy

Sport, kultura, rekreacja i turystyka dla niepełnosprawnych

Wnioski do końca listopada
Do końca listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzy-

nie przyjmuje wnioski na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych na 2023 rok. Pieniądze pochodzą 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby prawne i 
jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości prawnej, 
jeżeli prowadzą działalność 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych przez okres co najmniej 
2 lat przed dniem złożenia 
wniosku, udokumentują za-
pewnienie odpowiednich do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych warunków technicznych 
i lokalowych do realizacji 
zadania, udokumentują posia-
danie środków własnych lub 
pozyskanych z innych źródeł 
na sfinansowanie przedsię-
wzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków 
PFRON – wyjaśnia Renata 

Majda, kierownik Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

Wnioski dostępne są na 

stronie internetowej PCPR lub 
w siedzibie centrum  (pokój) nr 
1 przy ul. Hallera 5 w Kwidzy-
nie.                                  (jk)

Do końca listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmuje wnioski na dofinansowa-
nie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na 2023 rok.        Zdjęcie ilustracyjne.


