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Nr 20, kwiecień – czerwiec 2020 roku

Kwartalnik „Kurierek ŚDS”
redagowany i wydawany
przez uczestników i pracowników
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czerminie.
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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.

str. 11
ZASADY PRZYJĘCIA
DO 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.
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II. Z ŻYCIA ŚDS OD MARCA DO CZERWCA 2020 ROKU.
ROKUPADZIERNIKA
2015 ROKU 2. ŚDS W CZASIE EPIDEMII 1. NIEPROSZONY GOŚĆ
Kiedy na zachodzie Europy zaczęto
notować
coraz
więcej
przypadków
zachorowań na COVID-19, wszyscy z
niepokojem czekali, kiedy koronawirus dotrze
do Polski. I tak 4 marca 2020 podczas
konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz
Szumowski ogłosił pierwszy potwierdzony
przypadek zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 w naszym kraju. Wszyscy się
zastanawiali, co będzie dalej. W kolejnych
dniach liczba osób zakażonych wzrastała i
powoli zaczęto wprowadzać obostrzenia.
Zgodnie
z
poleceniem
Wojewody
Wielkopolskiego od dnia 11 marca 2020 r.,
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby
zakaźnej COVID-19 została czasowo
zawieszona działalność Środowiskowych
Domów Samopomocy. Pojawiło się wiele
pytań, często bez odpowiedzi. 13 marca
premier Mateusz Morawiecki wprowadził
w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.
Ponadto
zaczął
obowiązywać
zakaz
zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.
Zdecydowano
także
o
tymczasowym
zawieszeniu pracy sklepów w galeriach
handlowych i ograniczeniu funkcjonowania
restauracji, barów i kawiarni, a także placówek
kulturalnych.

ZAWIESZONA DZIAŁALNOŚĆ
Zawieszono
naszą
działalność
nie
oznaczało to jednak, że placówka nie
funkcjonowała. Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czerminie wraz
z pracownikami cały czas byli w stałym
kontakcie telefonicznym z uczestnikami oraz
ich
opiekunami.
Po
za
wsparciem
o charakterze pomocowym i wspierającym
pracownicy
dbali
również
o
aspekt
terapeutyczny,
dostarczane
były
dla
uczestników pakiety prac, które mogli
wykonywać samodzielnie, i które pozwalały na
kontynuację chociaż w pewnym stopniu
realizacji zajęć wspierająco - aktywizujących.

Pakiety terapeutyczne

Uczestnicy
chętnie
pokazywali
swoje
wykonywane prace wysyłając gotowe na adres
emailowi, a te umieszczane są na stronie
internetowej ośrodka.

Źródło Internet
Prace uczestników
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Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo
uczestników pracownicy zaopatrzyli ich
w maseczki ochronne własnoręcznie uszyte
w pracowni rękodzieła, jak również włączyli się
w akcję szycia maseczek dla mieszkańców
gminy Czermin.

Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS

Pomimo stałego kontaktu telefonicznego,
pracownicy postanowili wyjść z inicjatywą
i upiec dla naszych podopiecznych pyszne
maślane ciasteczka, które podarowaliśmy wraz
z pakietami terapeutycznymi, oraz maseczką
gdy ich odwiedziliśmy. Miło było zobaczyć
uśmiechnięte i zaskoczone twarze uczestników
😊

Fot. Archiwum ŚDS
Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS
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Czas bez uczestników pracownicy
spędzali także na pracach porządkowych
wewnątrz
budynku
oraz
wokół
Środowiskowego Domu Samopomocy jak
również w ogrodzie, przygotowując go na
powrót uczestników.

4. Długo wyczekiwany powrót!
W końcu po długiej nieobecności nasi
uczestnicy z utęsknieniem powrócili do swoich
zajęć w ośrodku, chociaż na razie w małych
grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Pełni optymizmu oraz chęci do pracy stawiają
czoło nowej rzeczywistości. Pracownie działają
pełna parą, wypełniły je rozmowy, żarty,
zrobiło się kolorowo.
Placówka oferuje wciąż wsparcie zdalne dla
osób, które w obawie przed zakażeniem nie
zdecydowały się jeszcze na powrót do zajęć w
ośrodku.

Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS

3. Zielone światło
24 maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej umożliwiło wznowienie
działalności
Środowiskowych
Domów
Samopomocy. Mając na względzie dobro
uczestników zaczęliśmy przygotowania do
wdrożenia
rekomendacji
dotyczących
organizacji pracy oraz prowadzenia przyszłych
zajęć,
przygotowanych
przez
Główny
Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo
Zdrowia, a także szykowaliśmy się do
ponownego
przyjmowania
uczestników.
Zakupione zostały przyłbice, środki ochrony
osobistej oraz opracowane zostały wewnętrzne
procedury
bezpieczeństwa
sanitarnego,
pozytywnie zaopiniowane przez Państwową
Inspekcję Sanitarną w Pleszewie.
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5. Dodatkowa pomoc
Korzystając z pięknej pogody jedna z
grup zabrała się za prace porządkowe wokół
ŚDS oraz za malowanie naszej altanki.

Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS

W związku z zawieszeniem działalności
Ośrodków Wsparcia PFRON ruszył z nowym
programem pomocowym „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”. To nowy program
PFRON. W ramach Modułu III programu
realizowanego przez samorządy powiatowe
wprowadzona została możliwość uzyskania
przez osoby niepełnosprawne pomocy
finansowej w związku z wystąpieniem
zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III
udzielana jest osobom niepełnosprawnym,
które na skutek wystąpienia zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły,
w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4
września 2020 roku, możliwość korzystania
(przez okres co najmniej 5 kolejnych
następujących po sobie dni roboczych) z opieki
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Pomoc ta udzielana jest w formie
dofinansowania
kosztów
związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach
domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł
miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
z tym że okres na jaki może zostać przyznane
świadczenie nie może być dłuższy niż 3
miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych
we
wniosku
o
dofinansowanie
w ramach Modułu III, musi wystąpić brak
możliwości korzystania z opieki w placówce
rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5
kolejnych następujących po sobie dni
roboczych.
Jako ośrodek postanowiliśmy wesprzeć
uczestników ŚDS w Czerminie i pomóc przy
wypełnianiu druków i przesłaniu wniosków
niezbędnych przy realizacji ww. programu.
Źródło: www.pfron.org.pl

Fot. Archiwum ŚDS
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III. KĄCIK KULINARNY

Spłaszczać widelcem, nadając jednocześnie
wzorek ciasteczkom.

CIASTECZKA MAŚLANE
Jak już pisaliśmy wcześniej chcąc sprawić radość
naszym podopiecznym upiekliśmy dla nich
ciasteczka. Były tak pyszne, że postanowiliśmy
podzielić się z wami ich przepisem.
Składniki:
120 g masła (nie margaryny do pieczenia),
schłodzonego
✓ 3 łyżki cukru pudru
✓ 150 g mąki pszennej
✓ kilka kropel ekstraktu lub
aromatu waniliowego lub Waszego
ulubionego
✓

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Fot. Archiwum ŚDS

Piec około 15 w temperaturze 200ºC lub do
zrumienienia.
Przechowywać do 7 dni, w puszce.
Uwaga: w wersji czekoladowej należy
dodać 2 łyżki cukru pudru więcej, a 30 g
mąki pszennej zastąpić kakao.

Wszystkie składniki szybko zagnieść i wyrobić;
można również zmiksować w malakserze.
Uformować kulę, spłaszczyć, owinąć folią
spożywczą, schłodzić w lodówce przez około 30
minut.
Z ciasta formować kuleczki mniejsze od orzecha
włoskiego, układać na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia.

Fot. Archiwum ŚDS
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IV. KĄCIK OGRODNICZY

Już przed dwoma tysiącami lat ziele
lawendy wykorzystywano jako pachnidło
do aromatyzowania wody do kąpieli oraz
jako kadzidełka w trakcie obrzędów
religijnych. W Grecji niezwykle popularny i
ceniony był miód lawendowy, a
znieczulające
i
przeciwbakteryjne
właściwości lawendy stosowali Rzymianie
podczas wypraw wojennych. Sadzili ją przy
swoich garnizonach i stosowali do
odkażania ran. Podobno właśnie w ten
sposób lawenda trafiła do Polski.
Nic więc dziwnego, że i my
zapragnęliśmy mieć ją w naszym ogrodzie.

Fot. Archiwum ŚDS

Lawenda kwitnie od połowy czerwca do
września. Kwiaty rośliny mogą być białe
(odmiany 'Nana Alba' i 'Ellagance Ice'),
różowe ('Hidcote Pink' i 'Rosea') oraz
najczęściej spotykane fioletowe ('Dwarf
Blue' i 'Munstead'). Zebrane na długich
i cienkich szypułkach są wspaniałą ozdobą.
Są nią również omszone, srebrne, wąskie
liście, które utrzymują się na roślinie nawet
zimą.
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Cała roślina charakteryzuje się silnym,
przyjemnym aromatem, dlatego jest idealna
do sadzenia w przydomowych ogrodach –
wzdłuż ścieżek i przy altanach. Wydziela
piękny zapach nawet przy delikatnym
muśnięciu wiatru.
Wiele
receptur
średniowiecznych
zakonników powstało na bazie kwiatów (Flos
Lavandulae) oraz olejku eterycznego lawendy
(Oleum Lavandulae). Do dziś surowce
pozyskiwane z lawendy wchodzą w skład
wielu leków. Pomagają na bóle głowy,
zwłaszcza wywołane stresem, wzmacniają
system nerwowy, pomagają zmniejszyć
uczucie niepokoju i ułatwiają zasypianie.
Olejek eteryczny często stosowany jest w
aromaterapii przynosząc ukojenie i spokój.
Kwiaty i liście lawendy, ze względu na
właściwości wspomagające trawienie, są
doskonałą przyprawą do dań ciężkostrawnych
– tłustych mięs i deserów.
Źródło: www.zielonyogrodek.pl

Fot. Archiwum ŚDS
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V. KĄCIK PORAD.
W ostatnim czasie bardzo ważne jest aby skutecznie i dobrze dezynfekować ręce.
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NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30
63-300 Pleszew

62 508 13 30
INFOLINIA DOTYCZĄCA KWARANTANNY I ZDROWIA

+48 222 500 115
INFOLINIA NFZ

800 190 590
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VI. KĄCIK PLASTYCZNY.
Obraz na sklejce

Kolejnym
krokiem
było
wycięcie
z serwetek zebry.
Całość wykończyliśmy wyciętymi za
pomocą dziurkaczy kolorowymi kwiatkami.

Fot. Archiwum ŚDS

Uczestnicy
po
powrocie
do
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Czerminie bardzo chętnie zabrali się do
pracy. Na początku wybraliśmy zajęcia,
które byłyby dla nich przyjemne.
Postanowiliśmy
namalować
obrazy
przedstawiające zwierzęta. Do malowania
użyliśmy:
✓ sklejki
✓ farbek
✓ pędzle
✓ serwetki
✓ klej

Fot. Archiwum ŚDS

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
Postanowili więc, że znów zabiorą się do
dalszej pracy.
Co będą teraz robić? Zobaczycie
w kolejnym numerze KURIERKA.

Uczestnicy na początku pomalowali
sklejkę po połowie na zielono i niebiesko.
Następnie domalowaliśmy drzewa.

Fot. Archiwum ŚDS

Fot. Archiwum ŚDS
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VII. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO...

NIESTETY PRZEZ STAN EPIDEMII W NASZYM
KRAJU MUSIELIŚMY NASZE PLANY ODŁOŻYĆ,
WIRUS WERYFIKUJE JE, DLATEGO CIESZYMY SIĘ
CHWILAMI WSPÓLNIE SPĘDZONYMI. PEŁNI
OPTYMIZMU ORAZ CHĘCI DO PRACY STAWIAMY
CZOŁO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI.
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„Warto jest oprzeć się o drugiego, bo nikt nie dźwiga życia sam”.
Friedrich Hölderlin

Każdy w swoim życiu dźwiga bagaż doświadczeń, tych pozytywnych motywujących do
życia i tych negatywnych naznaczonych chorobą, cierpieniem.
Jeżeli potrzebujesz osoby, która pomoże Ci znosić trudy życia, wesprze dobrym słowem,
doda otuchy, pomoże realizować najskrytsze marzenia – zapraszamy do odwiedzenia
Naszego Domu.

DANE KONTAKTOWE:
Środowiskowy Dom Samopomocy
Czermin 1
63 - 304 Czermin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czermin 47a
63 - 304 Czermin

Tel. : 62 741 73 23

Tel.: 62 741 60 31
62 741 75 67

e-mail: sdsczermin@o2.pl
witryna: www.czermin.naszsds.pl

wew. 32
wew. 32

e-mail: gopsczermin@post.pl

Kolejny numer „Kurierka ŚDS” ukaże się
już w paździerkniku 2020 roku.
Zapraszamy do lektury :-)
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