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ZASADY PRZYJĘCIA DO 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.
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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.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej oraz
pod stacjonarnym numerem telefonu.

https://czermin.naszsds.pl/kontakt

strona internetowa

telefon 62 741 73 23

lub znajdź nas na facebooku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
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Z życia ŚDS od kwietnia
2021
do czerwca 2021 roku.
ŚDS wznowił swoją stacjonarną
działalność,
zgodnie
z
Rekomendacjami
Ministerstwa
Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej,
z
bezwzględnym
zachowaniem reżimu sanitarnego.
IV KONKURS POEZJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czerminie zorganizował po raz
IV
Konkurs Poezji Osób
Niepełnosprawnych.
Temat
tegorocznej edycji to RADOSNA

WIOSNA.

W trosce o uczestników całego
przedsięwzięcia i ze względu na
zaistniałą
sytuację
epidemiologiczną
organizatorzy
przeprowadzili konkurs w formie
elektronicznej on-line. Zaproszenia
zostały również rozesłane drogą
elektroniczną do zaprzyjaźnionych
ośrodków.
Pomimo trudnej sytuacji odzew był
natychmiastowy. Zgłosiło się wielu
uczestników.

Po przeanalizowaniu nadesłanych
wierszy
jurorzy
wyłonili
następujące grono zwycięzców:
I miejsce (ex aequo):

Moja Wiosna…

- autor
Agnieszka Sadło ŚDS Odolanów

Wiosno,

wiosno

- autor
Zbigniew Dzikowski ŚDS Pleszew
II miejsce:

Szczęśliwy
Magdalena
Odolanów

rower

Chmielecka

autor
ŚDS

III miejsce (ex aequo):

Radosna Wiosna - autor Patryk
Karolewicz ŚDS Gostyń

Przepięknie

Glapa ŚDS Czermin

- autor Marek

Wszystkim biorącym udział w
konkursie dziękujemy za udział.
Serdeczne
podziękowania
składamy również Naszemu Jury,
które nie miało łatwego zadania, a
także Panu Wójtowi Gminy
Czermin za wsparcie i objęcie
konkursu
honorowym
patronatem.
Serdecznie gratulujemy !

RADOSNA WIOSNA !
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Prezentujemy dwa zwycięskie
utwory z tegorocznej edycji.
Zapraszamy do lektury!

Agnieszka Sadło - ŚDS w Odolanowie
Moja wiosna…
Uśmiecham się…
Słyszę śpiew skowronka….
I właśnie budzi się we mnie wiosna…
Jestem…
Kwitną żółte żonkile w mojej duszy…
Rozśpiewuję się z dzwonkami przebiśniegów…
Zielenię i złocę słoneczną farbą cały mój świat…
Jestem…
Jestem taka radosna…
Zbigniew Dzikowski - ŚDS w Pleszewie
Dobrze, że nadchodzisz
Niepełnosprawnym łatwiej będzie z domu wychodzić.
Czy to na wózku, czy tez o kulach
Bo nowe życie rodzi się w bólach.
Brać jak najwięcej z życia radości, pamiętając zawsze o
odpowiedzialności.
Gdy jest zielono wszyscy w radości,
Nikt do nikogo nie ma już złości.
Gdy świeci słońce lepiej się żyje,
Każdy urazy swoje gdzieś kryje.
Żyjcie wśród ludzi, a nigdy sami,
Niepełnosprawni moi kochani.

Kultowe dialogi…..
Niezapomniane przeboje…
Moc wrażeń….

Camera hity
2021 !

Nasi Uczestnicy brali udział w
Integracyjnym Festiwalu Plakatu
Filmowego „Camera Hity 2021”
zorganizowanym przez
Środowiskowy Dom w Jarocinie.
Mieli za zadanie wykonanie
fotografii dotyczącej znanej sceny
z filmu tzw. Stop klatki, która
mogłaby stać się plakatem
filmowym. Nasi uczestnicy mogli
wczuć się w role bohaterów
swoich ulubionych filmów. Jedna
grupa wykonała plakat filmowy z
filmu „Sami Swoi” oraz plakat z
filmu „Bond”.
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Podczas czasowego zawieszenia
działalności
Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czerminie
nasi uczestnicy są objęci pracą
terapeutyczną w różnych formach
zajęć: on-line (zajęcia muzyczne,
język
angielski,
rozmowa,
wsparcie), kontakt telefoniczny
oraz
Pakiety
Terapeutyczne.
Wsparcie polega na rozmowie,
wykupieniu leków i ich dowóz do
domu, wsparciu psychologa online, zrobieniu zakupów osobom
przebywającym w kwarantannie,
dowozu na szczepienia, do
lekarzy specjalistów. Uczestnicy i
ich rodziny zawsze mogą liczyć
na
pomoc
pracowników
Środowiskowego
Domu
Samopomocy.
Czas powrotów na zajęcia
stacjonarne to czas radości,
powrót do ulubionych zajęć oraz
rozwijanie
nowych
zainteresowań.

ŚWIETNY POMYSŁ NA ORYGINALNY
PREZENT!

PIĘKNE WAZONY Z MASY SOLNEJ 5
PRZEPIS:

1 SZKLANKA SOLI
1 SZKLANKA MĄKI
0.5 SZKLANKI WODY
(NAJLEPIEJ CIEPŁEJ)
WYKONANIE:
MĄKĘ Z SOLĄ WYMIESZAĆ I DODAĆ
WODĘ. WYROBIĆ CIASTO. JEŻELI
MĄKA
JEST
CHŁONNA
DODAĆ
WIĘCEJ WODY. MASA JEST GOTOWA
KIEDY PRZESTAJE LEPIĆ SIĘ DO
RĄK☺
WAZONY TE WYKONANE W PRACOWNI
RĘKODZIEŁA CIESZĄ SIĘ SPORYM
UZNANIEM.

IMPROWIZACJE
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Artystyczne
inspiracje

KRZYSZTOFA.

MUZYCZNE

„Kurierek ŚDS” - Gazetka informacyjno – edukacyjna, nr 24, kwiecień - czerwiec 2021 roku

MAŁGORZATA

PRACUJE
PRZEPIĘKNYM OBRAZEM…

NAD

Nasze projekty
Przez
ostatnich
kilka
tygodni wspólnie pracowaliśmy
nad
projektem
„Fragment
dziedzictwa kulturowego Gminy
Czermin”, w ramach którego
stworzyliśmy
makietę
Gminy
Czermin.
Przedstawia
ona
wybrane
przez
uczestników
zabytki gminy Czermin.
Praca nad projektem była
inspiracją do zwiedzania tych
miejsc, opowiadania o nich,
wspominania
i
w
ramach
arteterapii
stworzenia
mapy
tychże miejsc w przestrzeni
fizycznej, ale też i kulturalnej.
Jednym z naszych celów było
kultywowanie dziedzictwa.

MAŁGORZATA WYKORZYSTUJE
ZWANĄ

TKANIE

TECHNIKĘ

STYROPIANIE.

NA

POLEGA ONA NA UTYKANIU BARDZO
MAŁYCH

KAWAŁKÓW

(

MATERIAŁÓW
KWADRACIKI
RÓŻNYCH

POCIĘTYCH

1CM

STYROPIANIE

DO

I

FAKTURACH

UTYKANIA
WYKAŁACZKI

PATYCZKA DO SZASZŁYKÓW.
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NA

LUB MNIEJSZE) O

KOLORACH

UŻYWAJĄC

RÓŻNYCH

ICH

W
LUB

Chcieliśmy
wzbudzić
zainteresowanie tym, co było
istotne dla uczestników, ich
ulubionymi
miejscami,
związanymi z indywidualnymi
wspomnieniami, ale i mającymi
ogromne znaczenie dla całej
społeczności. Tak podczas pracy
nad makietą przeplatały się wątki
osobiste z tradycją regionu.
Oto relacja z projektu…….
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W skład naszej gminy wchodzą
sołectwa: Broniszewice, Czermin,
Grab, Łęg, Mamoty, Pieruchy,
Pieruszyce,
PsienieOstrów,
Skrzypnia, Strzydzew, Wieczyn,
Żale, Żbiki, Żegocin oraz wsie:
Robaków oraz Wola Duchowna.
Te miejsca są szczególnie nam
bliskie.
Dlatego
w
miarę
możliwości staraliśmy się dbać o
szczegóły odtwarzanych miejsc.

w drodze…

Kultura – to, co zostaje, kiedy
zapomnisz wszystko, czego się
nauczyłeś.

ŚDS w Czerminie
I oto tutaj, w tym pięknym
budynku, pamiętającym dawne
czasy, uczestnicy
Środowiskowego Domu
Samopomocy realizują wiele
projektów, które kształtują, uczą i
wzbogacają.
4

Postęp prac……
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Tak powstawały pierwsze obiekty
na makietę…

na celu pobudzić jednostkę do
życia
indywidualnego
i
społecznego.
Ergoterapia to
także
trening
zdolności
manualnych oraz motorycznych,
mających na celu poprawienie
ogólnej
sprawności
psychoruchowej,
zwłaszcza
motoryki małej ręki oraz rozwój
sprawności umysłowej poprzez
pracę artystyczną. Ergoterapia
była
też
pomocna
w
przeprowadzeniu
treningu
umiejętności
społecznych
i
komunikacji. Jako rodzaj terapii
ergoterapia to też rozrywka,
spędzanie czasu w sposób
atrakcyjny, wtedy uczestnicy
postrzegają takie zajęcia jako
atrakcyjne,
przyjemne
i
rozwijające. Są urozmaiceniem
codziennego życia.

Praca nad projektem była okazją
do wielu rozmów na temat
historii i kultury naszego regionu.

Ergoterapia jest przeznaczona dla
wielu uczestników zajęć. Pomaga
w
podniesieniu
kompetencji
społecznych,
podniesieniu
samooceny,
zdolności
interpersonalnych,
ale
i
asertywności, wyrażania siebie,
swoich
potrzeb
i
szukania
możliwości ich realizacji.

Wykorzystaliśmy Ergoterapię do
przeprowadzenia poszczególnych
zajęć terapeutycznych w naszej
placówce, ponieważ łączy ona
psychoterapię
i
rehabilitacje
ruchową. Celem była aktywizacja
uczestników, wspieranie ich w
samodzielności. Ergoterapia ma

Jako ŚDS jesteśmy otwarci na
wykorzystanie wielu metod i
technik
terapeutycznych
dostosowanych do personalnych
potrzeb naszych uczestników.
Wiele inicjatyw podejmujemy
wspólnie z innymi ośrodkami czy
instytucjami,
co
sprzyja
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poszerzaniu
kontaktów
społecznych naszych uczestników
i otwiera na nowe możliwości.
Ergoterapia
jest
bardzo
kreatywna i elastyczna.

Ergoterapia w działaniu….

Precyzja i
skupienie….
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Był to niesamowicie bogaty w
ciekawostki projekt. Począwszy
od historii herbu naszej gminy
uczestnicy, ale też wszyscy nas
odwiedzający: uczniowie szkół ,
goście, mogli wzbogacić się
kulturowo i podzielić się własnymi
przemyśleniami, historiami.
Odbyliśmy wspólnie kulturalną
podróż
począwszy
od
średniowiecznej legendy herbu
naszej gminy poprzez językowe
meandry historycznej odmiany
miejscowości
Grab,
poszukiwaliśmy na mapie i w
terenie początków pewnej rzeczki
o
nazwie
Garbacz,
przez
niektórych zwanej Garboczem.
Dzieliliśmy się informacjami na
temat pałacu w Żegocinie, gdzie
częstym gościem onegdaj był
pisarz Henryk Sienkiewicz i
aktorka Helena Modrzejewska.
Gdzie znajduje się cudowny obraz
Matki Boskiej uratowany z
pożaru,
gdzie
w
pałacu
właściciele założyli pierwsza w
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powiecie tzw. Ochronkę. Wiele
miejscowości odkryło przed nami
swoje
tajemnice,
jak
Broniszewice, największa wieś w
Polsce z dwiema parafiami,
składająca się z kilku założeń
urbanistycznych, w którym po
dziś dzień znajduje się kopiec
rycerski motte.
Tych
kulturalnych
ciekawostek w trakcie tej podróży
było
mnóstwo.
Uczestnicy
dowiedzieli się np. że jedna z
miejscowości
wcale
nie
zawdzięcza swej obecnej pisowni
realiom
historycznym
ale….pomyłce drogowców, którzy
na znaku drogowym dopisali
literę….i
tak
zostało.
W
miejscowości Pieruszyce jest
drużyna piłkarska, w Wieczynie
był dwór z nietypowym ogrodem
włoskim, browarem, gorzelnią i
gościńcem itd… Przez 14 sołectw
i dwie wsie o równie ciekawych
nazwach,
których
znaczeń
próbowaliśmy
się
doszukać,
dawaliśmy się porywać prądom
rzek i biegowi historii.
Uczestnicy
chętnie
opowiadali dzieciom, z czego
wykonana jest makieta, jak
składali poszczególne elementy
papierowego koźlaka, że np.
droga usypana z kaszy gryczanej
wygląda bardzo efektywnie przy
ulicy z papieru ściernego, a przy
tym maksymalnie staraliśmy się
wykorzystać
elementy
z
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recyklingu. Jeden z kościołów ma
krzyż
zrobiony
ze
starego
srebrnego łańcuszka, woda w
rzece to płynne szkło a latarnie
wykonaliśmy
z
gumowego
wężyka.
Te szczegóły były
szalenie istotne dla młodzież, a
każdy szczegół miał swoje
znaczenie. Na przykładzie lamp
mówiliśmy o elektryfikacji wsi
Czermin, płynne szkło było
punktem wyścia do rozmów o
rzece
Prośnie
itd…
samo
zakończenie prac nad projektem
nie zakończyło rozmów na
poruszane tematy. Te dyskusje
trwają i mamy nadzieję, że będą
kultywowane.
Cywilizacja – to władza nad
światem, kultura – to miłość
do świata
A.Kępiński

Na makiecie znalazł się nawet nasz samochód,
którym uczestnicy przyjeżdżają na zajęcia.
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Na naszej wspólnej wystawie
znalazła się jedna z prac
plastycznych- plakat promujący
naszą gminę

Oliwia
Szmytkowska

Posiadając informacje o
odbytym konkursie plastycznym
organizowanym przez Zespół
Szkół w Bronoszewicach, Zespół
Szkół w Czerminie i Zespół Szkół
w Żegocinie na plakat pt: „Moja
najbliższa okolica w oczach
dziecka”
w
roku
2019,
zaprezentowaliśmy
zgłoszone
prace na wspólnej wystawie
uczniów i uczestników ŚDS
zorganizowanej
w
Środowiskowym
Domu
Samopomocy w Czerminie.
Promocja tych miejsc jest
istotna
zwłaszcza
wśród
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najmłodszych dlatego właśnie
zaprosiliśmy dzieci i młodzież z
Zespołów Szkół Publicznych w
Gminie
Czermin,
by
to
dziedzictwo
kulturowe
propagować oraz zaprezentować
makietę i wystawę prac, przy
zachowaniu reżimu sanitarnego.
Podczas
zwiedzania
makiety
uczniowie mogli zapoznać się
również z Ciekawostkami Gminy
Czermin, które uczestnicy zebrali
w ramach projektu i stworzyliśmy
broszurkę
informacyjną.
Zapoznali się też osobiście z
niektórymi uczestnikami. To było
duże przeżycie dla naszych
uczestników. Bardzo podniosło to
ich samoocenę i jeszcze bardziej
zwiększyło
motywację
do
działania.
Makieta
cieszyła
się
ogromnym zainteresowaniem, i
mamy nadzieję że każdy z
mieszkańców Gminy Czermin
będzie miał ją okazję zobaczyć,
ponieważ zostanie wystawiona w
głównym holu Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czerminie.
Oprócz
makiety,
zdjęć
z
informacjami w formie wystawy,
prac plastycznych oraz broszurki
informacyjnej z mapką rowerową
zwiedzający
mogli
otrzymać
pamiątkowy magnes ze zdjęciem
Środowiskowego
Domu
Samopomocy.
Dziękujemy wszystkim za współpracę,
ciekawe rozmowy, inspiracje i
informacje. Zapraszamy do kolejnych
projektów!
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Nasze inspiracje literackie z
biblioterapii to :
Regina Brett

Jesteś cudem

oto fragment…
„ Codziennie na swojej drodze
mijamy cudotwórców. Najczęściej
SA przebrani za zwykłych ludzi:
nauczycieli,
fryzjerów,
pielęgniarki, sekretarki, kasjerów,
taksówkarzy i tym podobnych.
Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy
trzęsąc
się
z
nerwów,
przystanęłam, żeby zapłacić za
parkowanie.
Na
większości
parkingów podjeżdżasz do budki,
parkingowy bierze od ciebie
pieniądze, wydaje ci resztę i
odjeżdżasz. Wasze oczy się nie
spotykają i żadne z was nie
pamięta później tego spotkania.
Tym
razem
parkingowy
wyprostował się, wysunął głowę
z budki i szeroko się do mnie
uśmiechnął. Spojrzał mi prosto w
oczy, przywitał się, uścisnął mi
dłoń i pobłogosławił mnie, zanim
odjechałam.
Powiedział,
że
uwielbia swoją pracę, że jego
powołaniem jest błogosławić
wszystkich, którzy w drodze przez
swój dzień przejeżdżają przez
jego parking. W tym, co ja
uważałam za zwykłe pobieranie
opłaty, on widział swoja życiowa
misję. Odjechałam uspokojona, z
nowa energią. Wszyscy miewamy
takie momenty . Zdarzają się w
towarzystwie
ludzi,
którzy
wiedza, że każdy człowiek się
liczy, że nie trzeba zarabiać dużo
9

pieniędzy, żeby naprawiać świat,
bo wystarczy zacząć od tego co
masz, i po prostu wyolbrzymiać
dobro.
Łatwo
poczuć
się
przytłoczonym
wszystkimi
problemami tego świata. Ileż to
razy słyszymy: dlaczego ktoś
czegoś z tym nie zrobi? Czasem
te słowa wychodzą z waszych
ust. Z moich tez. Słyszymy złe
wieści i szepczemy: teraz może
pomóc tylko cud. A potem
czekamy i czekamy, aż ktoś inny
stanie się tym cudem. Czekamy,
aż ktoś inny zareaguje. Ale
cudem nie jest to, co robią inni.
Cudem jest to, co robi każdy z
nas. Cudem jest, kiedy zwykli
ludzie
dokonują
czegoś
niezwykłego.
Nie
musisz
rozwiązać problemów całego
świata, żeby stać się cudem.
Wystarczy, że zrobisz coś we
własnym domu, biurze, dzielnicy,
społeczności…”

Zachęcamy
do lektury!

Muzyczne inspiracje Ewy
M.Szpak Colour of your life
C.Dion My heart will go on
A.Franklin I say a little prayer
Ewa poleca….
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KĄCIK PORAD.
Jak wzmocnić odporność na
wiosnę? Wiosną często czujemy

się osłabieni, przemęczeni i
śpiący. Nazywamy to przesileniem
wiosennym, które ma negatywny
wpływ na organizm. Wiąże się
również ze spadkiem odporności i
wyczerpaniem organizmu po
długim okresie zimowym. Niższa
kondycja w zakresie odporności
zwiększa naszą podatność na
działanie
niekorzystnych
czynników zewnętrznych. Nic
dziwnego,
że
wiele
osób
zastanawia się, w jaki sposób
poprawić jej stan. Odpowiedzi
jest kilka. Budowanie odporności
to przede wszystkim zadbanie o
właściwą regenerację organizmu
oraz dostarczenie mu niezbędnej
ilości składników odżywczych
,odpowiednią ilość ruchu na
swieżym
powietrzu
oraz
prawidłowy
wypoczynek
psychiczny.Pierwszym
krokiem
jest
zadbanie
o
zdrową,
właściwie zbilansowaną dietę. W
procesie budowania odporności
ważne okazuje się zapewnienie
właściwej dawki witaminy C
(dzika róża, natka pietruszki,
czerwona
papryka,
chrzan,
brukselka, szpinak i wiele innych)
i A (tran, wątróbka, nerki, tłuste
sery, śmietana, masło, pomidory,
szczaw, sałata, szpinak, kapusta,
marchew, pietruszka itp.) oraz
cynku,
żelaza
i
selenu.Na
odczuwalny
wzrost
poziomu
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odporności organizmu pomaga
dostarczenie na talerzu witaminy
E (mięso, oleje roślinne, masło,
kiełki zbóż, sałata, zielone
warzywa), potasu i magnezu.
Znajdziemy je w wielu warzywach
i owocach. Ich źródło możemy
urozmaicać,
przygotowując
potrawy zarówno mięsne, jak i
warzywne.Dietę można także
suplementować
o
brakujące
składniki. W takim wypadku
warto jednak sprawdzić, w jakiej
formie wchłaniają się najlepiej,
gdyż może to mieć znaczący
wpływ na ich przyswajalność.
Warto również wspomnieć, że
biały cukier obniża odporność.
UKŁAD
IMMUNOLOGICZNY
ODBIERA GO JAKO ZAGROŻENIE
I
URUCHAMIA
działanie
mechanizmów obronnych. Z tego
względu należy obniżyć jego
spożycie. Dobrym sposobem jest
też zapewnienie
organizmowi
odpowiedniej
dawki
kwasów
omega-3, które znajdziemy w
oleju lnianym i tłustych rybach .
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Rośliny sezonowe na taras
Kwiaty potrafią odmienić każdą
przestrzeń,
dlatego
warto
eksperymentować z doborem
różnych
okazów
w
wielu
kreatywnych
kompozycjach.
Wystarczy niewielka zmiana, a
przestrzeń
nabierze
nowego
charakteru.
W
corocznych
metamorfozach tarasu pomogą Ci
rośliny jednoroczne, które kwitną
przez jeden sezon.
Wykorzystaj rośliny pnące, które
warto posadzić przy barierkach
lub innych ażurowych elementach
architektury. Groszek pachnący,
powój bądź wilec wespną się po
nich, tworząc efektowne oploty.
W
podłużnych
pojemnikach
możesz
posadzić
kwiaty
rabatowe, a w pojedynczych
donicach
o
ozdobnym
charakterze wyeksponuj begonie,
aksamitki, lwie paszcze czy astry.

na swój taras jeszcze więcej
natury, gęste i wysokie listowie
zaś zapewni Ci dodatkowy cień.
Fajnyogród.pl

Zdrowie

Rośliny wieloletnie na taras
Chcesz przemienić swój taras w
prawdziwy
zielony
zakątek?
Wykorzystaj do tego rośliny o
większych
rozmiarach.
Osiągnięcie
dużego
wzrostu
wymaga zwykle więcej czasu,
dlatego znacznie okazalsze od
roślin sezonowych są wieloletnie.
Dzięki ozdobnym krzewom i
bylinom
posadzonym
w
masywnych
donicach
ze
stylowym dekorem wprowadzisz
11

SPOKÓJ

RÓWNOWAGA
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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!

Jest to miejsce gdzie nikt ni

Kolejny numer „Kurierka
ŚDS” ukaże się
już latem 2021 roku.
Zapraszamy do lektury :-)

szamy do le

Jest to miejsce gdzie nikt
nikogo nie ocenia,
a każdy uśmiech jest
odwzajemniony.

_______

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

Osoby, zainteresowane
zapraszamy do kontaktu
osobistego lub

kogo nie ocenia,
a każdy uśmiech jest

Do zobaczenia☺
telefonicznego

pod numerem telefonu
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62 7417 323.

_______

Zachęcamy również

odwzajemniony.

_______
Osoby, zainteresowane
zapraszamy do kontaktu

