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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 20, kwiecień – czerwiec 2020 r.
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II. Z ŻYCIA ŚDS OD STYCZNIA DO MARCA 2020 ROKU.
ROKUPADZIERNIKA 2015 ROKU
1. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI.

Tulipany
–
grupa
wokalna
ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
wzbogaciła swoim śpiewem mszę święta
w czermińskim kościele p.w. św. Jakuba dnia
6 stycznia 2020 roku wykonując części stałe
eucharystii
oraz
zaprezentowały
w tradycyjnych aranżacjach między innymi
kolędy: „Mędrcy świata”, „Przybieżeli
do
Betlejem”,
„Pójdźmy
wszyscy
do stajenki”.
Na zakończenie mszy odbył się krótki
koncert pastorałek i kolęd, wśród których
usłyszeć można było: „Bóg narodzi się”
z repertuaru zespołu Perfect, „Kolęda dla
nieobecnych”
kompozycji
Zbigniewa
Preisnera oraz popularną kolędę pt.: „Gore
gwiazda Jezusowi”.
2. KARNAWAŁ 2020.
Dnia 7 lutego 2020 roku została
zorganizowana
zabawa
karnawałowa,
na którą zostali zaproszeni uczestnicy ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
z Fabianowa i ze Środowiskowego Domu
Samopomocy z Pleszewa.
Hity wszechczasów oraz te obecne
zachęcały do tańca. Parkiet na moment nie
pozostawał pusty.
Dla chwili wytchnienia można było
uciąć sobie pogawędkę przy kawie, herbacie
i słodkościach.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

3. WALENTYNKI 2020.
Dnia
13
lutego
2020
roku
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Fabianowie
zorganizowano ZABAWĘ
WALENTYNKOWĄ, na którą zaproszono
grupę
uczestników ze Środowiskowego
Domu Samopomocy z Czermina.
Wśród zaproszonych gości byli również
uczestniczy ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Jarocinie oraz z Powiatowego
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w Pleszewie.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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Gospodarze zaproponowali tym razem
oprócz dyskoteki konkursy: taniec w parach
na gazecie i taniec w parach z balonem.
Wszyscy
otrzymali
pamiątkowe,
tekturowe pudełeczka, zawierające „złote
myśli” dotyczące miłości.
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4. SPOTKANIE Z LITERATURĄ.
Dnia 15 lutego 2020 roku w Ośrodku
Kultury w Czerminie miało miejsce spotkanie
autorskie z Panem Dominikiem Wabińskim,
który
promował
swoją
książkę
pod tytułem: „Z dziejów Czermina i okolic
(1939-1990)”. Mieszkańcy gminy Czermin
mogli usłyszeć wiele ciekawych historii
dotyczących miejsc bliskich ich sercom.
Spośród zgromadzonych znalazły
się również osoby, które podzieliły się swoimi
spostrzeżeniami z autorem i zasugerowały
tematy na następne jego książki. Był czas
na pamiątkowe zdjęcia z Panem Dominikiem
oraz otrzymanie książki z jego dedykacją.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Wśród zainteresowanych spotkaniem nie
zabrakło uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerminie.
5. POLICJA W ŚDS.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

W dniu 20 lutego 2020 roku gośćmi
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czerminie byli funkcjonariusze Powiatowej
KomendyPolicji z Pleszewa. Tematem
tegorocznego spotkania była nienawiść w
internecie,
cyberprzestępczość,
którą
bezmyśnie zamieszcza wielu obywalteli nie
biorąc pod uwagę, jakie to niesie za sobą
konsekwencje. Uczestnicy dowiedzieli się
również w jaki sposób bezpiecznie korzystać
z internetu.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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Ponadto, zadawali wiele pytań na temat
naruszania prywatności w sieci, niektórzy
dzielili się swoimi doświadczeniami bycia
nękanym
niechcianymi
wpisami
lub
telefonami. Policjani szczegółowo odpowiadali
nawszystkie
pytani
tłumacząc
jakie
konsrkwencje prawne grożą każdemu, kto
łamie przepisy zamieszczając hejt w internecie.
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6. ZIELONY PAŁAC
W dniach od 24 do 28 lutego 2020 roku
w Środowiskowym Domu Samopomocy trwał
projekt ekologiczny pod nazwą „ZIELONY
PAŁAC”. Uczestnicy uczyli się i utrwalali
w praktyce zasady segregowania śmieci,
odbyły się również projekcje filmów
dotyczące sortowania odpadów i recyklingu.
Kolejnym elementem projektu było
spotkanie z członkiniami czermińskiego
KLUBU SENIORA celem wytwarzania
domowymi sposobami eko produktów takich
jak: zapachy odświeżające powietrze, płynów
do naczyń i do mycia okien.

W pracowni rękodzieła, druga grupa
uczniów zdobywała szlify w pleceniu
koszyczków
z
papierowej
wikliny
wykorzystując do tego papierowe rurki
wykonane
ze
starych
gazet.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Młodzież ze szkoły miała również
możliwość sprawdzić swoją znajomość
symboli związanych z ekologią rozwiązując
quiz połącz symbol z jego znaczeniem.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

W ramach integracji została zaproszona
grupa
młodzieży
z
Zespołu
Szkół
w Czerminie, która wspólnie z uczestnikami
czermińskiego ŚDS uczyła się robienia
na szydełku pledów z niepotrzebnej już
odzieży, pociętej na równej szerokości pasy.
Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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Uczestnicy w pracowni gospodarstwa
domowego upiekli z kolei owsiane ciastka,
które okazały się wyśmienitym hitem.

Nie zapomniano również o pozbieraniu
śmieci w pobliskim parku, których były pełne
worki.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Sadzenie ziół do doniczek oraz drzew
w przydomowym ogródku ośrodka, to kolejne
zadanie w projekcie „ZIELONY PAŁAC”.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Ostatnim punktem w realizacji projektu
była wizyta w Zakładzie Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, gdzie grupa
uczestników z ŚDS z Czermina miała
możliwość przyjrzeć się z bliska jak wygląda
i na czym polega proces segregacji śmieci oraz
dowiedzieć się w jaki sposób niektóre z nich
są poddawane recyklingowi.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Zorganizowano
nawet
zajęcia
praktyczne, podczas których uczestnicy pod
okiem instruktora wykonywali ze zużytych
płyt cd podkładki pod napoje.
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III. KĄCIK KULINARNY
1. ZUPA KRUPNIK.
Do tradycyjnej polskiej kuchni zaliczyć można
krupnik,
który
jest
sycący
i rozgrzewający. Zupę można ugotować
na wywarze jarzynowym lub mięsnym koniecznie
z kaszą jęczmienną. Zwykle można do niej dodać
suszone grzyby lub kawałki mięsa wieprzowego.
SKŁADNIKI (dla przygotowania 4 porcji):

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę

wypłukać

w

zimnej

wodzie, wsypać do garnka,
zalać 1,75 litra wody, dodać
mięso i posolić.
Gotować
ogniu

na

umiarkowanym

pod

przykryciem

przez około 40 minut.

2 łyżki drobnej kaszy jęczmiennej

Wyjąć

1,75 l wody

do

1 ćwiartka kurczaka

i pokrojone w kostkę ziemniaki

4 średniej wielkości ziemniaki

oraz obraną i startą na tarce o

szczypta soli

dużych

1 większa marchewka

i

1 pietruszka

w całości i wszystko gotować

1 cebula

przez około 20 minut.

3 ziarenka ziela angielskiego

Na 5 minut przed końcem

1 listek laurowy

gotowania

natka pietruszki

oraz obrane z kości mięso

mięso

wywaru

z

zupy,

dodać

obrane

oczkach

pietruszkę.

marchew

Dodać

dodać

cebulę

przyprawy

i pokroić je w drobne kawałki.
Na

koniec,

dodać

po

ugotowaniu

posiekaną

natkę

pietruszki

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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IV. KĄCIK OGRODNICZY
1. ASPARAGUS: UPRAWA, PIELĘGNACJA.
ASPARAGUS
DONICZKOWY
to
roślina, którą z powodzeniem można
uprawiać
we
własnym
domu.
W środowisku naturalnym występuje wiele
jej rodzajów. Natomiast w uprawie
domowej spotyka się zaledwie kilka w tym
najbardziej
popularnego
asparagusa
pierzastego oraz asparagusa gęsto
kwiatowego.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

W ostatnich latach asparagus
doniczkowy stracił na popularności, ale
czas, aby ją ponownie odzyskał. Niewiele
jest roślin tak delikatnych i tak okazałych.
Do tego nie jest on wcale taki trudny
w uprawie jakby się wydawało. To roślina
długowieczna i jeśli tylko się jej zapewni
odpowiednie warunki będzie okazała
przez wiele lat. Podlewanie należy
dostosować do wielkości rośliny i doniczki.
Wiosną i latem należy podlewać
asparagusa bardzo często jednak zgodnie
z warunkami panującymi w jego otoczeniu.
Należy pamiętać, aby podłoże było stale
lekko wilgotne i nie może zupełnie
przesychać. Jeżeli asparagus ma zbyt sucho
zaczyna żółknąć i gubić liście.
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W upalne dni można podlewać
asparagus nawet codziennie. Nie przeszkadza
mu również woda w podstawce. Potrafi ją
błyskawicznie całą wypić. Jednak w okresie
jesienno zimowym roślinę należy podlewać
rzadziej.
Asparagus doniczkowy w okresie
wegetacji należy nawozić systematycznie,
ponieważ są to rośliny dość żarłoczne.
Przenawożenie
może
być
bardziej
niebezpieczne niż jego brak. Szczególnie
wrażliwe są na tym punkcie asparagusy
pierzaste. W okresie jesienno zimowym
należy dać odpocząć roślinom i nie nawozić
wcale.
Przesadzanie i rozmnażanie asparagusa
doniczkowego.
Prawidłowo pielęgnowana roślina
rośnie błyskawicznie. Dlatego młode
egzemplarze należy przesadzać, co rok
do doniczki o rozmiar większej. Jeżeli
asparagus osiągnie już docelową wielkość,
przesadzać go można rzadziej np. raz
na kilka lat. Przy okazji przesadzania można
roślinę rozmnożyć dzieląc po prostu na dwie
lub więcej części. Jest to bardzo prosty
zabieg i asparagus znosi go bez problemów.
Najlepszym terminem do wykonania tych
czynności jest wiosna.
Przydatne ciekawostki.
 Wiosną asparagusy zakwitają. Mają
niewielkie, ale urocze kwiaty. Za to
ich zapach jest bardzo intensywny.
 Asparagusy można przestawiać,
okręcać, zmieniać kąt padania światła
i nic złego się nie dzieje.
 Jest to również roślina, którą rzadko
atakują szkodniki.
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V. KĄCIK PORAD.
1. JAK WZMOCNIĆ ORGANIZM PO ZIMIE?
Zima dobiega końca, a my czujemy się
zmęczeni osłabieni, często łapiemy
infekcje i nie wiemy, co zrobić, by poczuć
się lepiej? To zupełnie naturalne,
ponieważ, zmiany, które zachodzą w
warunkach
atmosferycznych,
są
odczuwalne nie tylko pod względem
temperatury. Początek wiosny może
sprawić, że poczujemy się gorzej.
Wzmocnienie organizmu przed wiosną jest
nam szczególnie potrzebne.
Zimą jednak większość czasu
spędzamy w domu, aktywność fizyczna
jest ograniczona i wzrasta ochota na
podjadanie
kalorycznych
potraw.
Pozwalamy sobie na gorącą czekoladę,
kakao i inne napoje, które mogą nas
rozgrzać. Oprócz tego zmniejsza się ilość
spożywanych owoców i warzyw. Czas
pomiędzy zimą a wiosną sprawia, że
jesteśmy narażeni na duże zmiany
temperatur i często nie ubieramy się tak,
jak powinniśmy – kiedy zaświeci słońce,
zbyt szybko rezygnujemy z cieplejszych
rzeczy lub odwrotnie, przegrzewamy się w
zimowych kurtkach przy wysokiej
temperaturze. Wszystkie te czynniki
sprawiają, że możemy czuć się zmęczeni,
osłabieni, częściej się przeziębiamy, boli
nas głowa, jesteśmy drażliwi, a nasz nastrój
spada. Koncentracja jest bardzo trudna, a
wykonywanie codziennych obowiązków
zajmuje zdecydowanie więcej czasu.
Dlatego, by poczuć się lepiej, tak ważne
jest wzmocnienie organizmu.
Należy walczyć z takim stanem
i przygotować swój organizm do
nadchodzącej wiosny. Przede wszystkim
zacznijmy się racjonalnie odżywiać, nasza
dieta powinna być bardziej zróżnicowana.
Dodatkowo lepiej poczujemy się, jeżeli
zadbamy o odpowiednią ilość aktywności
fizycznej.

Kurierek ŚDS nr 20, kwiecień – czerwiec 2020 r.

Wybierajmy się chociażby na spacery
i korzystajmy z promieni słońca. Powietrze
i ruch na pewno okażą się pomocne, dlatego
chętniej wychodźmy z domu. Ciepłe napoje,
jak kawa czy gorąca czekolada, zamieńmy na
ziołowe herbatki i duże ilości wody.
Należy walczyć z takim stanem
i
przygotować
swój
organizm
do nadchodzącej wiosny. Przede wszystkim
zacznijmy się racjonalnie odżywiać, nasza
dieta powinna być bardziej zróżnicowana.
Dodatkowo lepiej poczujemy się, jeżeli
zadbamy o odpowiednią ilość aktywności
fizycznej. Wybierajmy się chociażby
na spacery i korzystajmy z promieni słońca.
Powietrze i ruch na pewno okażą się
pomocne, dlatego chętniej wychodźmy
z domu. Ciepłe napoje, jak kawa czy gorąca
czekolada, zamieńmy na ziołowe herbatki
i duże ilości wody.
Pamiętajmy jednak, że wzmocnienie
organizmu przed wiosną powinno być
wprowadzane powoli i stopniowo. Przede
wszystkim pamiętajmy o warzywach
i owocach. Zimą zazwyczaj sięgamy po nie
rzadziej. Warto wprowadzić kilka ważnych
elementów, pełnych witamin. Dobre i zdrowe
będą buraki, które chronią przed anemią, są
bogate w żelazo, magnez, wapń czy
witaminy. Nie tylko pomagają w przypadku
niedokrwistości, lecz także przy ogólnym
wzmocnieniu organizmu. Nie zapominajmy
również o naturalnych antybiotykach, czyli
o cebuli i czosnku. Mieszanka imbiru, miodu
i cytryny uchroni nas przed przeziębieniem.
Żurawina pomoże zwalczyć bakterie
i wirusy. Poza tym warto od czasu do czasu
wypić sok z aloesu, dzięki któremu mózg
pracuje lepiej, poza tym jest on bogaty
w witaminy (np. b12). Do sałatek dodać
można owoce
granatu, są zdrowe
i pomagają w oczyszczeniu organizmu
z toksyn.
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2. EKOLOGICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI.

DOMOWY UNIWERSALNY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY

Zbliża się czas wiosennych
porządków.
Jednak
ograniczenia
związane z epidemią powodują, że
zakupy, które były zwykłą codziennością
są utrudnione. Jest na to rada. Możemy
sami wykonać ekologiczne środki
czystości,
używając
podstawowych
artykułów spożywczych czy kuchennych
takich jak sól, soda oczyszczona, woda
utleniona czy kwasek cytrynowy.
Dzisiejsza propozycja została
przetestowana przez uczestników ŚDS to
płyn do mycia szyb, pasta do czyszczenia
typu SAMA oraz domowy, uniwersalny
środek czyszczący.
Trzeba pamiętać o środkach
ostrożności w produkcji naszych
wyrobów,
niemniej
zachęcamy
do eksperymentowania. Środki tego typu,
pozbawione chemii, są wybawieniem
także dla astmatyków w czasie
przesilenia wiosennego. Mogą też być
alternatywą dla kreatywnego spędzania
czasu w kuchni z dziećmi. Starsze dzieci
mogą wykonać etykietki na butelki, użyć
wagi do obliczania proporcji, zatem
umiejętności matematyczne i plastyczne
oraz odrobina chemii. Życzymy udanych
porządków.

Olejki eteryczne, ale też ocet, mają działanie
antybakteryjne, grzybobójcze
i wirusobójcze. Tego spreju możesz użyć
do czyszczenia blatów, frontów mebli, luster,
armatury i toalety.
WEŹ:
• ½ szklanki octu spirytusowego lub 5
łyżek kwasku cytrynowego
• ½ szklanki przegotowanej wody
• 10 kropli cytrynowego olejku
eterycznego
• Wszystko wymieszaj w butelce
z atomizerem. Spryskuj sprejem blaty,
zlew, stoły oraz urządzenia kuchenne,
aby usunąć bakterie, kamień i brud.
Roztwór z octem można
przechowywać do roku, a ten
zawierający kwasek cytrynowy dopóty,
dopóki nie zacznie nieprzyjemnie
pachnieć.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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PASTA DO CZYSZCZENIA KUCHNI I
ŁAZIENKI
Wyszorujesz nią umywalki, brodzik, wannę
oraz płyty kuchenki
WEŹ:
• 100 g sody oczyszczonej (2 części)
• 50 ml płynnego szarego mydła lub
kostkę (zetrzyj ją na tarce i rozpuść
we wrzątku w proporcjach 1:1)
• 10 kropli ulubionego olejku, np.
miętowego
• Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą
i już. Przechowuj do roku
w zamkniętym pojemniku, z dala
od słońca. Do mieszania można użyć
blendera.
PŁYN DO SZYB
Umyjesz je błyskawicznie – wystarczy mieć
dobrą szmatkę i gumową ściągaczkę oraz ten
przepis:
WEŹ:
• 50 ml wody utlenionej 3%
• 2 krople olejku cytrynowego
• 450 ml zimnej wody
• Wszystkie składniki wymieszaj
w butelce z atomizerem.
Przed użyciem wstrząśnij. Pamiętaj, że
olejek eteryczny jest niezbędny, bo
zawiera niewielką ilość tłuszczu, która
przeciwdziała powstawaniu smug.
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VI. KĄCIK PLASTYCZNY.
1. WIELKANOCNE KOSZYCZKI
Z PAPIEROWEJ WIKLINY.

Z powodu epidemii
koronawirusa w Polsce zamknięto
szkoły,
uczelnie
wyższe,
galerie
handlowe, restauracje. Odwołano też
wszystkie imprezy masowe. Wierni zaś
dostali dyspensę od uczestnictwa
w niedzielnych mszach świętych.
Watykan w związku z pandemią wydał
szczególne zalecenia. Liturgie kościelne
w czasie Wielkiej Nocy będą odprawiane
przez kapłanów w parafiach, ale
celebracje te mają odbywać się bez
fizycznej obecności wiernych. Będą oni
mogli jednoczyć się z kapłanami śledząc
transmisje telewizyjne lub internetowe.
Zachęcamy jednak do celebrowania tego
pięknego czasu poprzez różne formy
plastyczne. Propozycja na dziś to
dekoracyjny
koszyczek
wykonany
z papierowej wikliny.

SPOSÓB WYKONANIA KOSZYCZKA
Z PAPIEROWEJ WIKLINY.
Do wyrobu
koszyczka potrzebne
są papierowe patyki
do wyplatania.
To zwinięte
w cienkie rurki
paski (około 2cm
szerokie) ze zwykłej
gazety.

Do wykonania
spodu wycinamy
dwa owalne kształty
z tektury
i za pomocą
mocnego kleju, lub
kleju na gorąco,
równomiernie
układamy pierwszą
warstwę rurek.

Splot tradycyjny jak
przy koszu
z wikliny.
Wysokość
i szerokość
regulujemy
na bieżąco dodając
kolejne rurki.

Gotowy koszyk
malujemy farbą
w wybranym
kolorze. Tutaj
została użyta farba
do ścian, śnieżka,
która powoduje, że
papier po
wyschnięciu jest
bardzo twardy.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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VII. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO...
1. ŚNIADANIE WIELKANOCNE.

Tradycyjnie, już po raz 12 w Środowiskowym Domu
Samopomocy odbędzie się śniadanie wielkanocne.
2. TURNIEJ TAŃCA.

W kalendarzu imprez ŚDS zapisał się również Turniej
Tańca, podczas którego, uczestnicy z zaprzyjaźnionych
ośrodków będą prezentować układy taneczne i walczyć
o podium.
3. WYCIECZKA INTEGRACYJNA

Latem uczestnicy i pracownicy ŚDS wybiorą się
na wspólną wycieczkę integracyjną.
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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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