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Drodzy Czytelnicy!!!
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się z naszym
numerem „Kurierka ŚDS”. Czytając naszą gazetkę zapoznacie się Państwo
z pracą i życiem uczestników oraz pracowników w naszym Domu.
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I.

ZASADY PRZYJĘCstr.
IA11DO ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W CZERMINIE.

1. JAK MOŻNA ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY
Należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy, który należy złożyć
do GOPS w Czerminie
2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa,
3. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie
lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

2. ZAŁOŻENIA I CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia to znaczy placówką pobytu
dziennego o zasięgu lokalnym, służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku
i przeciwdziałaniu, instytucjonalizacji.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy Czermin.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla uczestników z terenu Gminy
Czermin oraz w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących takiej formy wsparcia
z innych gmin lub powiatów na podstawie porozumienia Gminy Czermin z właściwą
jednostką samorządu terytorialnego. Takie porozumienie jest zawarte z gminą Żerków oraz z
gminą Chocz.
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom spożywanie jednego ciepłego
posiłku w ciągu dnia.
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom dojazd na zajęcia.
 Do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być kierowane osoby, które:
a) nie zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób,
b) samodzielnie wykonują podstawowe czynności życiowe związane z samoobsługą,
c) nie są obłożnie chore.
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie, jakości życia oraz
zapewnienie oparcia osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków
z otoczeniem, polegające między innymi na:
a) kształtowaniu samodzielności działania dla opiekunów i uczestników,
b) opiece oraz wsparciu psychicznemu dla opiekunów uczestników,
c) wspieraniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, odnajdywaniu sensu życia,
rozwijaniu sprawności psychosomatycznej,
d) rozwijaniu umiejętności społecznych, interpersonalnych, samoobsługowych, zaradności
życiowej oraz doradztwo zawodowe,
e) umożliwieniu uczestnikom kontaktu z psychiatrą i innymi specjalistami.
Kurierek ŚDS nr 19, styczeń – marzec 2020 r.
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II. Z ŻYCIA ŚDS OD PAŹDZIERNIKA DO STYCZNIA 2020
ROKU. ROKUPADZIERNIKA 2015 ROKU
1. X TURNIEJ GRY W WARCABY.
Dnia 3 października 2019 roku
rozpoczął się jubileuszowy X Turniej Gry
w Warcaby w Środowiskowym Domu
Samopomocy
w
Czerminie,
którego
honorowy patronat i tym razem objął Pan
Dyrektor Zespołu Szkół w Czerminie
fundując również pamiątkowe puchary.
Rywalizacja była zacięta. Spotkanie
rozpoczęła Pani Dyrektor PCPR w Pleszewie
winszując dziesiątego z kolei Turnieju Gry
w Warcaby. Następnie p.o. Kierownika ŚDS
w
Czerminie
powitała
wszystkich
zgromadzonych. Przewodniczący składu
sędziowskiego
przypomniał
zasady
obowiązujące w rozgrywkach.
W zawodach wzięły udział drużyny
z następujących ośrodków: Środowiskowy
Dom
Samopomocy
z
Pleszewa,
Środowiskowy Dom Samopomocy z Jarocina,
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
z
Fabianowa,
Środowiskowy
Dom
Samopomocy z Odolanowa, Dom Pomocy
Społecznej z Pleszewa oraz gospodarze.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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Zawodnicy walczyli w kategorii
indywidualnej
i
drużynowej.
Zawody
prowadzone były przez profesjonalny zespół
sędziowski w skład, którego weszli uczniowie
czermińskiej szkoły a przewodniczącym był
nauczyciel wychowania fizycznego oraz
matematyki z tej samej placówki.
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Tegoroczny turniej odbył się dzięki hojności
sponsorów, do których należeli.: PCPR
z Pleszewa, UG z Czermina, sklep GS
z Czermina.
2. DZIEŃ ZIEMNIAKA.
Dnia 17 października 2019 roku odbyła
się
cykliczna
impreza
integracyjna
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Fabianowie z okazji Dnia Ziemniaka. Ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w Czerminie pojechała grupa, której czas
upłynął na tańcach oraz na delektowaniu się
tradycyjnym wielkopolskim daniem: pyrkami
z gzikiem.
3. NAGRODA.
Dnia 6 listopada 2019 roku Pani
Kierownik GOPS w Czerminie udała się
do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
na rozstrzygnięcie Konkursu: „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii
rozwoju
województwa
wielkopolskiego – XX edycja 2019 roku”
ogłoszonego przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Istotą tego Konkursu była
promocja innowacyjności w działalności
proekologicznej
i
prokulturowej
w województwie wielkopolskim.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czerminie przesłał projekt „Konkursu poezji
czytanej
i/lub
śpiewanej
osób
niepełnosprawnych”
organizowany
przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czerminie, który został uhonorowany
gratulacjami
oraz
nagrodą
pieniężną
w wysokości 6.000 złotych, co umożliwiło
zakup altanki ogrodowej, gdzie uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy będą
mogli w letnie, ciepłe dni spędzać czas.

4. DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI.
Dnia 8 listopada 2019 roku obchodzono
Dzień
Niepodległości
w
Środowiskowym
Domu
Samopomocy w Czerminie, podczas którego
grupa
wokalna
Tulipany
przedstawiła
inscenizację
słowno
muzyczną
pt.: „ŚPIEWAJMY TOBIE OJCZYZNO”.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Tegoroczne
spotkanie
rozpoczęła
p.o Kierownika ŚDS a następnie głos zabrała
Dyrektor PCPR w Pleszewie. Wśród
zaproszonych
gości
byli
opiekunowie
uczestników, sołtysi z gminy Czermin,
Kierownik GOPS w Czerminie, Dyrektor
Zespołu Szkół w Czerminie, Prezes OSP
w Czerminie, Kierownik Biblioteki Publicznej
w Czerminie.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na
wspólne
rozmowy
przy
kawie
i słodkościach.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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Usłyszeć można było utwory o
tematyce niepodległościowej i o wolności
takie jak: „Biały Krzyż” z repertuaru
Czerwonych gitar, „Kocham wolność” zespołu
Chłopcy
z Placu Broni, „Arahja” grupy Kult, piosenka
patriotyczna pt.: „Uwierz Polsko!” oraz
„Opadły mgły, wstaje nowy dzień”
legendarnej grupy Stare Dobre Małżeństwo.
Z kolei wśród wierszy o tematyce
niepodległościowej nie zabrakło wierszyka
Władysława Bełzy pt.: „Kto Ty jesteś?”,
„Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego
oraz fragment poematu autorstwa Karola
Wojtyły pt.: „Myśląc Ojczyzna”.
5. ANDRZEJKI.
Dnia 27 listopada 2019 roku miała
miejsce XX IMPREZA ANDRZEJKOWA
zorganizowana przez Ośrodek Wsparcia
w Pleszewie. To jubileuszowe spotkanie miało
miejsce w pleszewskiej restauracji Kasyno.
Tegoroczne spotkanie powitała pani Dyrektor
PCPR w Pleszewie, Pan w-ce Starosta Powiatu
pleszewskiego
oraz
Kierownik
OW
w Pleszewie.
Ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy pojechała grupa, która jak
twierdzi dobrze się bawiła. Nieco zmęczona
i głodna po tańcach mogła uzupełnić swoje
siły podczas pysznego obiadu.
6. ZE SZTUKA ZA PAN BRAT.
Od września do grudnia zorganizowano
w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Warsztaty twórcze: PASJA, ROZWÓJ,
INTEGRACJA,
dla
40
osób
z niepełnosprawnościami, na które zaproszono
uczestników z Dziennego Domu Senior+
z Pleszewa, z Domu Pomocy Społecznej
z Kotlina, z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Nowolipsku oraz ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerminie. Projekt został
współfinansowany ze środków Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
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Głównym
celem
projektu
była
organizacja
zajęć
warsztatowych
wspierających
twórczość
osób
niepełnosprawnych, jako formę aktywizacji
społecznej i zawodowej.
Organizatorzy
zaproponowali
do wyboru różne rodzaje warsztatów wśród
których znalazły się: florystyka, ceramika,
robienie witraży
oraz ikon. Tegoroczny
projekt
obejmował
również
zajęcia
z zastosowania nowoczesnych technologii
wirtualnej
rzeczywistości,
z
zajęć
psychologicznych i dogoterapii.
Ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy z Czermina w warsztatach
ceramicznych wzięły udział dwie uczestniczki
a w zajęciach malowania ikon dwóch
uczestników.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Na zakończenie projektu odbyła się
zabawa integracyjna dnia 29 listopada 2019
roku w sali widowiskowej przy DPS
w Pleszewie, podczas której zorganizowano
wystawę wykonanych przez uczestników prac,
zdjęć obrazujących przebieg projektu oraz
pokaz multimedialny.
7. DISCO Z MIKOŁAJEM.
Dnia 5 grudnia grupa uczestników ze
Środowiskowego Domu Samopomocy wzięła
udział
w
corocznej
imprezie
Disco
z
Mikołajem
zorganizowanej
przez Środowiskowy Dom Samopomocy
z Jarocina.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Podczas imprezy nie mogło zabraknąć
wizyty samego Mikołaja. Tego dnia
gospodarze zapewnili dobrą zabawę i mnóstwo
konkursów.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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8. SPOTKANIE OPŁATKOWE.
W dniu 17 grudnia 2019 roku miało
miejsce
spotkanie
opłatkowe
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czerminie. Obecni byli włodarze gminy
Czermin, Pan Dyrektor ZS w Czerminie,
Pani Kierownik GOPS i Pani Skarbnik ŚDS
w Czerminie, Pan Prezes OSP z Czermina
oraz kilku podopiecznych GOPS z
Czermina. Przybył również proboszcz parafii
p.w.
św. Jakuba w Czerminie.
Tegoroczne spotkanie rozpoczął
występ grupy wokalnej „Tulipany”, z którą
zgromadzeni śpiewali kolędy.

Następnie przyszedł czas na składanie
życzeń przez p.o. Kierownika ŚDS, Pana
Wójta, Pana Prezes OSP oraz tradycyjne
dzielenie się opłatkiem.
Po oficjalnej części spotkania
wszyscy zajadali się tradycyjnymi potrawami
wigilijnymi
przygotowanymi
w pracowni gospodarstwa domowego.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Był
też
czas
na
pamiątkowych zdjęć przy choince.

robienie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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III. KĄCIK KULINARNY
1. RÓŻE – CIASTKA KARNAWAŁOWE.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
 Zagnieść twarde, elastyczne

Ciastka to doskonały pomysł na przekąskę.
Ciastka wypiekane są z różnych rodzajów
ciasta: drożdżowego, kruchego, francuskiego
i innych.

 Wstawić ciasto na godzinę

SKŁADNIKI:

 Rozwałkować cienko ciasto,

 30 dag mąki pszennej
 6 żółtek
 2 łyżki cukru pudru
 3 łyżki śmietany
 2 łyżki masła
 łyżka rumu
 tłuszcz do głębokiego smażenia


wisienki kandyzowane i cukier puder
do dekoracji

ciasto z podanych składników.
do lodówki.
wykroić z niego kółka o trzech
średnicach: ok. 3, 5, 7 cm.
 Każde kółko naciąć w 6
miejscach na głębokość 1 cm.
 Ułożyć jedno na drugim od
największego do najmniejszego
i ścisnąć w środku palcami, aby
się zlepiły.
 Róże należy smażyć w gorącym
tłuszczu, wkładając małym
kółkiem do dołu, po chwili
odwrócić.
 Usmażone ciastka wyjąć łyżką
cedzakową, osączyć z tłuszczu.
 Jeszcze ciepłe ciastka posypać
cukrem pudrem, a w środek
nadziać wiśnią.

Życzymy Wam
SMACZNEGO!
Źródło: Internet

Źródło: Internet
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IV. KĄCIK OGRODNICZY
1. SANSEWIERIA UPRAWA, PIELĘGNACJA.
SANSEWIERIA - należy do grupy
tropikalnych,
zimozielonych
oraz
wieloletnich
sukulentów z
rodziny
agawowatych. W ostatnich latach jest
bardzo
często
uprawiana
w pomieszczeniach. Rośliny z tego rodzaju
charakteryzują się sztywnymi, grubymi,
mieczowatymi liśćmi, często są one
wzorzyste lub wielokolorowe. Sansewieria
jest łatwa w uprawie i w pielęgnacji, należy
do tzw. „żelaznych roślin”. Preferuje
przesuszoną ziemię, w naturalnych
warunkach może wytrzymać nawet kilka
miesięcy bez kropli wody. gdyż
magazynuje wodę w mięsistych liściach.
należy szczególnie uważać w zimie by nie
podlewać jej zbyt obficie oraz utrzymywać
temperaturę
powyżej
10
st.
C.
Do
najbardziej
popularnych
gatunków sansewierii jest sansewieria
gwinejska.

Źródło: Internet

Decydując się na uprawę Sansewierii
należy pamiętać, aby zapewnić jej podłoże
niezbyt wilgotne i słoneczne lub lekko
zacienione miejsce. Odpowiednim podłożem
dla tej rośliny jest uniwersalna mieszanka dla
kwiatów doniczkowych Należy pamiętać,
aby na dnie pojemnika ułożyć warstwę
drenażu o grubości 2-3 cm. Optymalna
temperatura do uprawy latem to 24 st. C, a
zimą do 18 st. C. Minimalna temperatura,
jaką toleruje sansewieria to 10 st. C. Roślina
lubi suche powietrze. Sansewierie można
uprawiać w pojemnikach pojedynczo, ale
efektowniej wyglądają w nasadzeniach
grupowych, Najlepsze pojemniki dla nich to
płytkie, ciężkie donice.

Źródło: Internet

Co raz chętniej uprawianym
gatunkiem w pomieszczeniach jest także
sansewieria cylindryczna. Wśród odmian
sansewierii
można
spotkać
okazy
dorastające do 1,5 m wysokości, a także
formy karłowe, nie wyższe niż 30 cm.
Kurierek ŚDS nr 19, styczeń – marzec 2020 r.
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V. KĄCIK PORAD.
1. NAPAR Z LIPY DOBRY
NA

PRZEZIĘBIENIE.

Kwiaty lipy mają działanie napotne,
dlatego dobrze wspomagają kurację w
zwalczaniu przeziębienia, grypy, anginy,
zapalenia gardła, krtani i oskrzeli.

Kwiaty lipy mają zastosowanie
w leczeniu niestrawności i nudności.
Olejki
eteryczne
zmniejszają
prawdopodobieństwo powstawania kamieni
żółciowych. Dodatkowo, ułatwiają trawienie
pokarmu oraz wydalanie niestrawionych
resztek z organizmu.
Kwiaty lipy działają na bezsenność
oraz uspakajają. Napar z kwiatów lipy działa
relaksująco, likwidując napięcie i pomagając
w pozbyciu się zmęczenia po długotrwałym
wysiłkiem umysłowym.
Oto Prost przepis na NAPAR Z LIPY

Źródło: Internet

Suszony kwiatostan lipy jest
znanym i cenionym naturalnym produktem
leczniczym. Stanowi składnik wielu
preparatów takich jak na przykład herbaty
oraz syropy dostępne w aptece bez recepty,
stosowane
najczęściej
w
stanach
przeziębień oraz grypy. Wyciąg z lipy
stosowany jest najczęściej, jako lek
przeciwgorączkowy
w
leczeniu
objawowym przeziębień oraz grypy. Jest
również skutecznym sposobem w leczeniu
stanów zapalnych jamy ustnej.
Kwiaty lipy bogate są w zawartość
witaminy PP, która bierze udział
w
przemianie
białek,
tłuszczów,
węglowodanów, oraz utrzymuje w dobrym
stanie
nabłonek
skóry,
przewodu
pokarmowego i układu nerwowego.,
Ponadto, witamina ta rozszerza naczynia
krwionośne usprawniając tym samym
funkcjonowanie mózgu.
Powszechnie wiadomo, że kwiaty
lipy są dobre na przeziębienie oraz
gorączkę ze względu na dużą zawartość
kwasu askorbinowego, czyli witaminy C,
która przed przeziębieniem.
Kurierek ŚDS nr 19, styczeń – marzec 2020 r.

1 łyżeczkę suszonych roślin, należy zalać
wrzątkiem i pozostawić pod przykryciem na
5-10 minut.
następnie trzeba napar odcedzić i pić w
okresie przeziębienia nawet trzy razy
dziennie.
Dla polepszenia walorów smakowych naparu
można dodać suszone maliny lub dodać soku
z tych owoców.
W przypadku zapalenia gardła lub
anginy, zaleca się płukanie gardło
przestudzonym naparem z lipy z dodatkiem
cytryny.
Okład podrażnionej skóry naparem
z lipy ma na nią zbawienny wpływ, ponieważ
niweluje
wspomniane
podrażnienia,
pielęgnuje cerę, uelastycznia, zmniejsza
łojotok i hamuje złuszczanie się naskórka. Ze
względu na swoje właściwości lipa jest
często wykorzystywana w kosmetyce znajdziemy ją w składzie wielu kremów,
toników czy szamponów.

Źródło: Internet
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VI. KĄCIK PLASTYCZNY.
1.OZDOBY ŚWIĄTECZNE.
W
pracowni
plastycznej
wykonywanych jest bardzo dużó prac
różnego rodzaju. Uczestnicy cały czas
poszerzają
swoje
umiejętności.
Wykonywanie prac uczy cierpliwości,
dokładności oraz estetyki. Jednymi z
ostatnich prac były ozdoby na choinkę z
masy porcelanowej.

PRZEPIS NA MASĘ PORCELANOWĄ.
SKŁADNIKI:






Porcja kleju Vikol
Porcja mąki ziemniaczanej
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki oliwki
brokat

Ciekawym
prezentem
dla
uczestników i gości podczas spotkania
opłatkowego w ŚDS były choinki
zrobione z tektury, kleju i papieru
toaletowego.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Do wykonania tych prac włączyli
się wszyscy w pracowni plastycznej.
Panowie
przycinali
i
malowali
podstawki, a panie oklejały stożki
i montowały gotowe elementy.

SPOSÓB WYKONANIA:
 Do dużej miski wsypujemy mąkę
ziemniaczaną, wlewamy klej
Vikol, dodajemy 2 łyżki cytryny
oraz 2 łyżki oliwki. Całość ciasta
mieszamy i zagniatamy.
 Po kilku minutach masa jest
gotowa. Wałkujemy ją i
wykrawamy wzory. Do masy
można też dodać brokat lub farbę.
Po wycięciu ozdób suszymy je i
ozdoby są gotowe. Można je
wykorzystać do robienia stroików
i ubierania choinki.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

W nowym roku w planach są
do zrobienia:
- prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka
(pudełka na biżuterię i okulary)
- kartki okolicznościowe
- drewniane doniczki
- korale
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Dobrze by było, aby nasze prace
inspirowały i były zachętą dla innych.
Każdy, kto chce może obdarować swoich
bliskich
własnoręcznie
zrobionym
prezentem.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
Kurierek ŚDS nr 19, styczeń – marzec 2020 r.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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VII. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO...
1. ŚPIEWANIE KOLĘD.

Podczas liturgii w Święto Trzech Króli, grupa wokalna
TULIPANY ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czerminie tradycyjnie już zaśpiewa kolędy i pastorałki.
2. ZABAWA KARNAWAŁOWA.

Hucznie i z przytupem uczestnicy z ŚDS wejdą w czas
karnawału.
3. III KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ I/LUB CZYTANEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W harmonogram imprez cyklicznych organizowanych
w ŚDS w Czerminie dołączył i Konkurs Poezji, w którym
wezmą udział uczestnicy z zaprzyjaźnionych ośrodków.
4. ŚNIADANIE WIELKANOCNE.
5. INTEGRACJA PRO-EKOLOGICZNA.

To inicjatywa trwająca przez tydzień, która ma na celu
uświadamianie uczestnikom jak ważne jest dbanie o
otaczające nas wszystkich środowisko. Przez zabawę,
edukację i spotkania z ciekawymi ludźmi, chcemy
uwrażliwić uczestników na ekologię w życiu codziennym
i konsekwencje wynikające z niedbania o nią.

Kurierek ŚDS nr 19, styczeń – marzec 2020 r.
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Kolejny numer „Kurierka ŚDS” ukaże się
już w kwietniu 2020 roku.
Zapraszamy do lektury :-)

ZAPRASZAMY DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W CZERMINIE NA „ZAJĘCIA OTWARTE”,
W KAŻDY DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA.
DANE KONTAKTOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czermin 47a
63 - 304 Czermin
Tel.: 62 741 60 31
62 741 75 67

wew. 32
wew. 32

e-mail: gopsczermin@post.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
Czermin 1
63 - 304 Czermin
Tel. : 62 741 73 23
e-mail: sdsczermin@o2.pl
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