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Drodzy Czytelnicy!!!
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do lektury
23 numeru „Kurierka ŚDS”. Czytając naszą gazetkę zapoznacie się Państwo
z pracą i życiem uczestników oraz pracowników w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czerminie.
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I.

ZASADY PRZYJĘCstr.
IA11DO ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W CZERMINIE.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ
DOMU SAMOPOMOCY

UCZESTNIKIEM

ŚRODOWISKOWEGO

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.

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 23, styczeń - marzec 2021

Strona 3

„Kurierek ŚDS” - Gazetka informacyjno – edukacyjna, nr 23, styczeń - marzec 2021 roku

II. Z ŻYCIA ŚDS OD LISTOPADA 2020
DO STYCZNIA 2021 ROKU.
Zajęcia w Środowiskowym Domu
Samopomocy odbywały się w małym gronie
z obawy przed zarażeniem korona wirusem.
W związku ze wzrostem zakażeń
wirusem SARS-CoV-2 dnia 26 października
Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie,
aby do odwołania zawiesić działalność
środowiskowych domów samopomocy
w całym województwie.
Mimo szalejącej pandemii udało się
wziąć udział w kilku przedsięwzięciach,
które przeniesione zostały do świata
wirtualnego.

III KONKURS POEZJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czerminie zorganizował już trzecią edycję
Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych.
Ze względu na zaistniałą sytuację
epidemiologiczną i w trosce o uczestników
całego
przedsięwzięcia
organizatorzy
przeprowadzili tegoroczny konkurs w formie
elektronicznej on-line.
Również
pocztą
elektroniczną
zostały
rozesłane
zaproszenia
do
zaprzyjaźnionych
ośrodków.
W tegorocznym konkursie udział wzięły
następujące placówki: Środowiskowy Dom
Samopomocy z Pleszewa, Powiatowy
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
z
Pleszewa,
Środowiskowy
Dom
Samopomocy z Fabianowa, Środowiskowy
Dom
Samopomocy
z
Ostrowa
Wielkopolskiego, Środowiskowy Dom
Samopomocy z Jarocina, Warsztaty Terapii
Zajęciowej z Jarocina, Warsztaty Terapii
Zajęciowej z Nowolipska, Dom Pomocy
Społecznej z Kotlina i gospodarze.
Jurorzy
po
wnikliwym
przeanalizowaniu nadesłanych wierszy
wyłonili następujące grono zwycięzców:
„Kurierek ŚDS”, nr 23, styczeń - marzec 2021

I miejsce:
Środowiskowy Dom Samopomocy
z Jarocina
II miejsce (ex aequo):
Środowiskowy Dom Samopomocy
z Ostrowa Wielkopolskiego
Środowiskowy Dom Samopomocy
z Fabianowa
Warsztaty Terapii Zajęciowej
z Nowolipska
III miejsce (ex aequo):
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
z Pleszewa
Środowiskowy Dom Samopomocy
z Czermina.
Wszystkim
biorącym
udział
w konkursie przesłane zostały pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcom dodatkowo
nagrody rzeczowe ufundowane przez
Wójta Gminy Czermin, który tradycyjne
objął honorowym patronatem III Konkurs
Poezji Osób Niepełnosprawnych.

CZAS POŻEGNAŃ
Decyzją
radnych
żerkowskich
w Dobieszczyźnie powstał Środowiskowy
Dom Samopomocy w budynku po dawnym
domu dziecka prowadzonym przez siostry
salezjanki. Placówka dziennego pobytu jest
ostoją
dla
30
dorosłych
osób
z zaburzeniami psychicznymi. Z założenia
uczestnikami zajęć będą mogli być przede
wszystkim mieszkańcy gminy Żerków.
Odpowiedzialny za organizację placówki
jest Caritas Diecezji Kaliskiej.
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Na uwagę zasługuje nowoczesne
wyposażenie
placówki
w
sprzęt
rehabilitacyjny.
Uczestnicy będą mogli
korzystać z sali doświadczania świata, której
celem jest stymulacja układu nerwowego.
W związku z powstaniem nowej
placówki w Dobieszczyźnie z żalem
pożegnaliśmy ośmiu uczestników z dniem
1 grudnia 2020 roku, którym przekazaliśmy
mikołajkowe paczki wraz z upominkami, które
będą im przypominać pobyt w Czerminie.

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ UCZESTNIKÓW
Mikołaj
nie
zapomniał
o
uczestnikach przynosząc każdemu torbę
pełną słodyczy, owoców oraz pakietów
terapeutycznych przygotowanych przez
zespół terapeutyczny z krzyżówkami,
wykreślankami i kalendarzami na 2021
rok
oraz
kartkami
świątecznymi,
upominkiem
gipsowym,
a
także
świąteczną choinkę z papieru, którą
można
samodzielnie
udekorować
i rozłożyć. Będzie ona stanowiła
wspaniałą, spersonalizowaną dekorację
stołu. Papierowe ozdoby można wykonać
samodzielnie według prostych instrukcji
graficznych. Najlepiej we współpracy
z bliskimi. Ozdobne figurki gipsowe
zostały
wykonane
już
wcześniej
przez
uczestników
i
zapakowane
w osobiste upominki.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

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

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

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

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Uczestnicy otrzymują
pakiety
terapeutyczne z zadaniami, które ich
relaksują i podobają się. Następnie,
wykonane prace wstawiają na facebooka,
wówczas
je
wspólnie
omawiamy
i podziwiamy. Oto galeria kilku prac
wykonanych jak widać z dużym
zaangażowaniem.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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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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GALA 2020
Dnia 2 grudnia 2020 roku odbyła
się gala z okazji XXI edycji Konkursu
„Działania
proekologiczne
i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego”
ogłoszonego
przez
Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego.
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Czerminie wziął udział konkursie
z kategorii działalności proekologicznej
prezentując swój projekt pod hasłem:
Zielony Pałac.
Gala po raz pierwszy odbyła się
w świecie wirtualnym ze względu
na
panującą
nadal
pandemię
koronawirusa.
Transmisja
całej
uroczystości
odbyła
się
z
profesjonalnego
studia
nagrań
na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w
Czerminie
reprezentowała Pani Kierownik ośrodka
a Gminę Czermin Pan Wójt.
Kapituła Konkursu postanowiła
uhonorować projekt ZIELONY PAŁAC
przyznając nagrodę w wysokości 8.000
złotych ze środków Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
Kwota ta została przekazana
na
zakup
drewnianego
domku
narzędziowego, który jest bardzo
przydatny, a przekonać się o tym będzie
już można podczas prac porządkowych
w ogrodzie.

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie

Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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III. BOŻONARODZENIOWE
SYMBOLE I ZWYCZAJE.

Często wynosimy z domów
rodzinnych
przekonanie,
że
przygotowania do Świąt muszą być
drobiazgowe i angażujące – to
wyjątkowy czas, zatem i przygotowania
powinny być wyjątkowe. Jednak natłok
przygotowań może sprawiać, że gubimy
to, co jest najpiękniejsze w Świętach:
radość, ciepło i magiczną atmosferę.
Najlepsze, co możemy zrobić dla siebie
i innych, to spędzić ten czas
w rodzinnej atmosferze, umocnić
łączące nas więzi – aby nasze dzieci
w rodzinnym gronie czuły się
bezpiecznie i swobodnie. W dobrym
przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga
świadome pielęgnowanie tradycyjnych
zwyczajów i rytuałów świątecznych.
WIGILIA
Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje
i przesądy, które, jak wierzono, posiadały
magiczną moc. Zazwyczaj znajdują one
swój
rodowód
w
lokalnych,
przedchrześcijańskich
wierzeniach.
Termin „wigilia” pochodzi od łac.
„vigilia” i znaczy „czuwanie, nocne
czuwanie”. Czasownik „vigilo, vigilare”
znaczy tyle, co „nie spać, spędzać noc
na
czuwaniu,
być
przezornym
i ostrożnym, troskliwym, pilnować”.
Ludowy, przedchrześcijański rodowód
wielu
zwyczajów
sprawia,
że
w sposobach obchodzenia Bożego
Narodzenia mieszają się symbole
religijne i pogańskie przesądy. Zarówno
jedne, jak i drugie nadają tym Świętom
szczególnego kolorytu i znaczenia, zaś
wspólnie tworzą wyjątkową tradycję.
Świadomość
tego
podwójnego
pochodzenia
polskich
zwyczajów
świątecznych pozwala lepiej zrozumieć
ich symbolikę i znaczenie.
W ten dzień dokładamy szczególnych
starań,
okazywać
sobie
wzajemnie
„Kurierekaby
ŚDS”,
nr 23, styczeń
- marzec
2021
życzliwość, ufając, że pomoże nam to w
podobnej atmosferze przetrwać kolejny
rok. Przetrwał też przesąd, że jeśli w

W ten dzień dokładamy szczególnych
starań, aby okazywać sobie wzajemnie
życzliwość, ufając, że pomoże nam to
w podobnej atmosferze przetrwać kolejny
rok. Przetrwał też przesąd, że jeśli
w wigilijny poranek pierwszym gościem
w domu będzie młody chłopiec, przyniesie
to szczęśliwy rok. W mniejszym stopniu
Polacy pielęgnują tradycję umieszczania
w jednym uszku w barszczu grosika – ten,
kto na niego by trafił, miałby zapewnione
szczęście i bogactwo w nadchodzącym
roku. Niektórzy z nas przechowują
w portfelu łuski z wigilijnego karpia, które
mają przynieść pomyślność.
SIANKO POD OBRUSEM – ten
zwyczaj wywodzi się jeszcze
z czasów pogańskich i ma związek
z dawnym świętem agrarnym. Jak
nakazuje tradycja, siano należy
położyć pod obrusem, ponieważ
ten
zwyczaj
symbolizuje
narodzenie Jezusa w ubóstwie.

PIERWSZA
GWIAZDKA
–
tradycyjnie wieczerza wigilijna
rozpoczyna się wraz z pierwszą
gwiazdką na niebie. Jest to
symboliczne
nawiązanie
do
Gwiazdy
Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Jezusa,
którą według Biblii na wschodniej
stronie
nieba
ujrzeli
Trzej
Królowie. Zadanie wypatrzenia
na niebie pierwszej gwiazdki
powierz dzieciom.

WSPÓLNA MODLITWA – kolację
wigilijną, w polskiej tradycji
postną,
rozpoczyna
modlitwa
i czytanie fragmentu Ewangelii wg
św. Mateusza lub Łukasza,
dotyczącego narodzin Jezusa.
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OPŁATEK – przełamanie opłatka
ze
wszystkimi
uczestnikami
wieczerzy wigilijnej jest jej
centralnym punktem. Gest ten
symbolizuje
wzajemne
poświecenie się jednych dla
drugich i chęć dzielenia się
z bliskimi owocami swojej
codziennej pracy.
Dzielenie się opłatkiem ma
w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi.
Dawniej opłatki były wypiekane
na plebaniach, w klasztorach,
i roznoszone po domach. Opłatek
jest pozostałością, śladem eulogii
starochrześcijańskich
(chleba
ofiarnego,
który
składano
na ołtarzu w czasie przygotowania
darów eucharystycznych). Zadbaj
o to, by dziecko miało swój
opłatek,
którym
zapewne
niechętnie będzie się dzieliło –
jednak dzięki temu poczuje, że
w pełni uczestniczy w spotkaniu.

DODATKOWE NAKRYCIE – na
stole
gospodyni
ustawia
dodatkowe nakrycie, jedno więcej
niż jest uczestników wieczerzy.
Jest
ono
symbolicznie
przeznaczone
dla
niezapowiedzianego gościa. To
także wyraz pamięci o naszych
bliskich, którzy są nieobecni,
którzy
nie
mogli
dotrzeć
na wieczerzę np. zza granicy.
Puste nakrycie wyraża także
pamięć o członku rodziny, który
zmarł.

ŚWIECA WIGILIJNA – ten
zwyczaj narodził się w Holandii.
W wieczór wigilijny przed
wejściem do każdego domu
ustawiano
płonący
lampion,
często bogato zdobiony, czasem
zamiast niego ustawiano zwykłą
świecę. Światło miało być
znakiem

znakiem zaproszenia do rodziny
Marii i Józefa, aby Jezus narodził
się w każdym domu. Oświecało
więc drogę i zapraszało.

SZOPKA – zwyczaj ustawiania
z
figurek
sceny
Bożego
Narodzenia zwanej „szopką”, lub
chociaż samego żłobka z sianem
i leżącą w nim figurką Dzieciątka,
sięga XIII. wieku. Pozwala
wyobrazić
sobie
miejsce
narodzenia Jezusa.

ŚWIECA BOŻONARODZENIOWA
– jest najbardziej wymownym
symbolem przychodzącego do nas
Jezusa, a zarazem znakiem
świadectwa wiary chrześcijańskiej
wobec
dzieci,
rodziców,
krewnych, przyjaciół i wszystkich
odwiedzających dom.
Wiele
rodzin przygotowuje na Święta
świecę urodzinową w kolorze
białym, złotym lub czerwonym,
udekorowaną
religijnymi
symbolami bożonarodzeniowymi.
Świeca jest symbolem Chrystusa
jako Światłości świata.

POTRAWY – w zależności
od regionu i tradycji rodzinnych,
zestaw wigilijnych potraw jest
różny, ale zwyczajowo na stole
powinny znaleźć się wszystkie
płody ziemi, a potraw powinno
być dwanaście. Spróbowanie
każdej ma zapewnić szczęście
przez cały rok. Najpopularniejsze
polskie potrawy to czerwony
barszczyk z uszkami, zupa
grzybowa,
karp
(ryba)
pod różnymi postaciami, kutia,
pierogi z kapustą i grzybami,
kulebiak, kompot z suszonych
owoców.
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Pamiętaj, że nie wszystkie
potrawy są odpowiednie dla
dzieci
(chociażby
te
przygotowane z grzybów) oraz
kobiet w ciąży.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE –
radosne
śpiewy,
w
które
zaangażowani
są
wszyscy
uczestnicy wieczerzy wigilijnej.
Tradycja już niestety coraz
rzadziej praktykowana, a szkoda,
ponieważ
świąteczne
muzykowanie nie tylko wpływa
na
wzajemne
relacje
międzyludzkie, ale też pomaga
rozwijać w sobie poczucie
harmonii i wyrażać emocje.

XVI wieku. Jednak dopiero
w
XIX
wieku,
choinka
bożonarodzeniowa
zyskała
popularność
poza
granicami
Niemiec. Przez długi czas kościół
katolicki nie wyrażał zgody
na
zastąpienie
drzewkiem
tradycyjnej
szopki.
Dopiero
pod koniec XIX wieku, choinki
stawały się coraz bardziej
popularne w katolickich domach.
Według tradycji choinka była
zawsze zdobiona świecami lub
kolorowymi światełkami. W ten
sposób stała się symbolem światła
i nadziei, a także życia. Nic, więc
dziwnego, że świece i światełka
są niemal tak samo istotne, jak
samo drzewo.
Symbolika ozdób choinkowych

CHOINKA – jako „drzewo życia”
jest symbolem chrześcijańskim –
ubiera się ją w dniu, w którym
wspominamy naszych pierwszych
rodziców:
Adama
i
Ewę.
Przypomina ona ludziom naukę o
upadku i odkupieniu rodzaju
ludzkiego – Bóg przywraca
człowiekowi drogę do drzewa
życia, którą utracił, czyli dar
nieśmiertelności.
Natomiast
składanie prezentów (darów) pod
choinką, jest naśladowaniem
dobroci.

GWIAZDA
na
szczycie
choinki
symbolizuje
Gwiazdę
Betlejemską,
za którą podążali Trzej Królowie.

BOŻONARODZENIOWA
CHOINKA jest dla wielu jest dziś
zdecydowanie
najważniejszym
symbolem Bożego Narodzenia a
ubieranie choinki to jedna
z
najpiękniejszych
tradycji
świątecznych. Prawdopodobnie
choinki w Niemczech, strojono
już w Średniowieczu. Natomiast
pierwsze dowody na obecność
dekoracyjnych drzewek sięgają

ŚWIATEŁKA (dawniej świeczki) mają
przywodzić
na
myśl
"światłość
nad światłościami".
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JABŁKA, kiedyś obowiązkowa ozdoba
choinkowa, to pamiątka po rajskim
jabłuszku,
zastąpiona
dzisiaj
przez czerwone bombki.
ZŁOCONE ORZECHY wieszane kiedyś
na choinkach to pogański symbol
dobrobytu i siły.
ŁAŃCUCHY CHOINKOWE to symbol
węża – rajskiego kusiciela.

DZWONECZKI oznaczają dobrą nowinę
i radość.
CZERWONO-ZŁOTE

OZDOBY sięgają
tradycji pogańskiej, w której kolory te
symbolizują bogactwo. Czerwień ma
także odpędzać choroby, a malowane
na złoto orzechy - wróżyć urodzaj.
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IV. KĄCIK PORAD.
1. PRZETRWAJMY ZIMĘ W ZDROWIU.
Jesień i zima to trudny czas dla
naszego organizmu. Czas, więc zadbać o
naszą odporność. Niskie temperatury, silny
wiatr i podwyższony poziom stężenia
wilgotności w powietrzu to idealne
warunki dla rozwoju bakterii oraz wirusów.
Przełom jesieni i zimy to okres, w którym
ryzyko zachorowań na przeziębienie,
anginę, grypę gwałtownie wzrastają.
Szczególnie
wrażliwe
są
dzieci
i osoby starsze, których organizmy nie są
tak silne, by bronić się przed atakami
wirusów lub bakterii.
Oto kilka domowych sposobów
które mogą pomóc uniknąć choroby.

DIETA
Odpowiednia
dieta
obfitująca
w witaminy i minerały to fundament,
na którym jest budowana odporność
przed zimą. Szczególnie w czasie
wzmożonej zachorowalności istotne jest,
by dostarczać organizmowi niezbędnych
składników. Wybieraj zawsze te produkty,
które są nieprzetworzone i w miarę
możliwości pozbawione konserwantów,
barwników.
Pamiętaj
o
zrównoważonych
proporcjach makroskładników: białka,
tłuszczów
(najlepiej
pochodzenia
roślinnego) oraz węglowodanów, bo
wszystkie one są bardzo potrzebne
do właściwego funkcjonowania naszego
organizmu. Jedz mniejsze porcje w stałej
częstotliwości i nie pomijaj żadnego
z posiłków a w szczególności nie
zapominaj o śniadaniu.

NAWILŻANIE
POWIETRZA
W MIESZKANIACH
Warto dodać, że liczy się także
nawilżenie
powietrza
w
pomieszczeniach,
w
których
przebywamy. Zbyt suche powietrze, o
które
nietrudno
szczególnie
w okresie grzewczym, może uszkadzać
śluzówkę gardła, na co szczególnie
narażone są dzieci. Dlatego polecamy
zadbanie o właściwy poziom nawilżenia
powietrza w pokoju dziecka. Można to
zrobić wywieszając mokry ręcznik lub
nawilżacz na kaloryferze. Pamiętajmy
też, że pomieszczenia, w których
przebywamy powinny być regularnie
wietrzone, nawet wtedy, gdy za oknem
jest bardzo mroźno.

MIÓD I IMBIR
Napoje w okresie podniesionego
ryzyka złapania infekcji zaleca się
wzmocnić
miodem
i
imbirem.
Rozpuszczany w schłodzonej wodzie
miód to prawdziwa kopalnia wartości
odżywczych i łatwo przyswajalnych
węglowodanów. Działa przeciwzapalnie,
chroni gardło i wzmacnia odporność.
Natomiast imbir obniża poziom cukru
we krwi, ma właściwości przeciwzapalne
i przeciwbólowe oraz reguluje trawienie.

Fot. Internet
„Kurierek ŚDS”, nr 23, styczeń - marzec 2021
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WITAMINA C
Witaminy działają podobnie jak
paliwo
dla
naszego
systemu
odpornościowego Jedną z głównych ról
odgrywa witamina C. Jesień i zima, to pory
roku, kiedy powinno szczególnie zadbać o
jej dostarczanie organizmowi. Nie jest to
przesadnie trudne zadanie, ponieważ
witamina C obecna jest w wielu
produktach:
cytrynie,
owocach
cytrusowych, natce pietruszki, papryce,
kiszonej kapuście, kalinie, czarnym bzie
i pomidorach.

PIJ DUŻO CIEPŁYCH
NAPOJÓW
Podczas najzimniejszych miesięcy
w roku to właśnie picie dużej ilości
ciepłych
napojów
jest
pomocne
w utrzymaniu wysokiego poziomu
odporności. W tej roli niezastąpione są
różnego
rodzaju
napary
ziołowe
i owocowe. W pierwszej kolejności możesz
skorzystać z właściwości czarnego bzu,
lipy, aronii, dzikiej róży, maliny, czarnej
porzeczki, pigwy lub żurawiny. Niektóre
spośród nich mają cierpki smak, dlatego
możesz
urozmaicać
je
syropami
owocowymi. Picie naparów z pewnością
dostarczy
organizmowi
niezbędnych
witamin i odpowiednio go nawodni.

UNIKAJ UŻYWEK
I ZANIECZYSZCZEŃ
Wyroby tytoniowe, alkohol, a
nawet intensywna kawa i herbata działają
negatywnie na poziom odporności.
Wszystkie one mogą naruszać błonę
śluzową gardła, co ułatwia pole manewru
bakteriom i wirusom. Podobne właściwości
mają
również
zanieczyszczenia
atmosferyczne.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Ogromnie ważnie są sen i relaks.
Nie oznacza to jednak, by cały czas wolny
spędzać biernie siedząc w fotelu
przed telewizorem lub komputerem.
Poświęćmy w ciągu dnia czas na ruch:
basen, bieganie lub spacer albo wieczorna
gimnastyka?
Wybierz
to,
co ci odpowiada a na dobre efekty nie
będziesz musiał długo czekać.

UBIERAJ SIĘ CIEPŁO
Warstwa izolacyjna w postaci
ciepłych ubrań, szalika, czapki, rękawiczek
i solidnych butów to punkt obowiązkowy
w katalogu jesiennych zakupów. Bez nich
ochrona przed wirusami i bakteriami
będzie bardzo trudna. Ubieraj się
na
przysłowiową
cebulkę.
Walcz
z wilgocią susząc każdorazowo buty
i ubrania po przyjściu do domu lub pracy.

SEN I WYPOCZYNEK
Mówi się, że sen ładuje wewnętrzne
akumulatory. Kiedy nasze ciało informuje
nas o słabnących bateriach, automatycznie
spada odporność. Podaruj, więc swojemu
ciału dodatkowe 30-60 minut snu, znajdź
również czas na relaks.
Fot. Archiwum ŚDS w Czerminie
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V. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO.

1. IV Konkurs Poezji Osób
Niepełnosprawnych.
W związku z Światowym Dniem
Poezji Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czerminie zorganizuje edycję
IV
Konkursu
Poezji
Osób
Niepełnosprawnych dla uczestników
z zaprzyjaźnionych ośrodków.
2. Śniadanie Wielkanocne.

„Kurierek ŚDS”, nr 23, styczeń - marzec 2021
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Uczestnictwo
w zajęciach ŚDS to
doskonała
alternatywa dla
bezczynnego
siedzenia w domu

_______
Jest to miejsce gdzie
nikt nikogo nie
ocenia,

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W CZERMINIE

ZAPRASZA

Odkryj miejsce, w którym Ty lub Twój Bliski
każdego dnia będzie mógł uczestniczyć
w terapiach wśród osób o podobnych
potrzebach, pod stałą opieką profesjonalnego
personelu. Zapraszamy do odwiedzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czerminie w każdy piątek
od godz. 13.00 do 15.00.
Zobaczysz jak wyglądają pracownie,
poznasz kadrę oraz dowiesz się więcej o Nas!

a każdy uśmiech jest
odwzajemniony.

_______
Osoby,
zainteresowane
zapraszamy do
kontaktu osobistego
lub telefonicznego
pod numerem
telefonu
62 7417 323.

_______
Zachęcamy również
do odwiedzenia
naszej strony
internetowej
www.czermin.naszsds.pl

gdzie dowiecie się
państwo więcej
na temat
funkcjonowania
naszej placówki.
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Kolejny numer „Kurierka ŚDS” ukaże się
już w kwietniu 2021 roku.
Zapraszamy do lektury :-)

DANE KONTAKTOWE:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czermin 47a
63 - 304 Czermin
Tel.:

62 741 60 31 wew. 32
62 741 75 67 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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