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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 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:
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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.

https://czermin.naszsds.pl/kontakt

to nasza strona internetowa

telefon 62 741 73 23
lub znajdź nas na facebooku
Środowiskowy Dom Samopomocy Czermin
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Konkurs!
Kategorie
i
wykonania prac

Przed nami kolejny
konkurs plastyczny.

techniki

malarstwo i witraż

XIX edycja konkursu
plastycznego pt:
,, To, co kocham”

Dopuszczalne techniki: akwarele,
pastele, gwasz, olej itp., na
dowolnym podłożu (np. płótno,
papier, tkanina, szkło, płyta)

Już teraz gromadzimy prace
wykonywane w czasie zajęć
terapeutycznych
we
wszystkich pracowniach.

rysunek i grafika
Dopuszczalne techniki: ołówek,
węgiel, piórko, mazak, techniki
powtarzalne, np. drzeworyt i
linoryt

Wybór będzie bardzo trudny,
ponieważ wszyscy uczestnicy
wkładają
dużo
pracy
i
zaangażowania w wykonanie
swoich małych dzieł sztuki.

rzeźba
kameralna
płaskorzeźba

W tegorocznej edycji temat jest
bardzo szeroki. Mamy więc wiele
możliwości i chętnie podejmiemy
wyzwanie.

i

Dopuszczalne techniki: rzeźba w
drewnie, ceramice, kamieniu i
technikach mieszanych
tkanina i aplikacja
Dopuszczalne techniki: hafty
wykonane różnorodną techniką,
gobeliny, makaty
fotografia
Fotografia – technika dowolna.
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Misternie wydziergane
przez Panią Małgorzatę
maskotki mają duże
szanse…

Ręcznie robione maskotki, które
są wprost uwielbiane przez dzieci
to wspaniały pomysł na
oryginalny prezent.
Pani
Małgorzata
świetnie
szydełkuje,
ale
dla
niewprawionych
miłośników
szydełkowania, którzy jeszcze
gubią
się
w
schematach
amigurumi polecamy skorzystać z
Kursu dla początkujących.
Amigurumi to japońska sztuka
szydełkowania
wypychanych
zabawek. Stosunkowo młoda,
początek
popularności
tak
stworzonych maskotek sięga
2003 roku.
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A to przepiękne fotografie
kwiatów ( oraz fotografia ze
strony tytułowej) wykonane przez
Panią Monikę

Królowe
ogrodów
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Z miłości do
kwiatów …
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w odpowiednich do szablonu
kolorach. Przy skomplikowanych
wzorach warto jest użyć kleju na
części powierzchni, aby nie
wysechł. My używamy kleju typu
magik lub kleju do papieru.
Technika ta to przede wszystkim
ćwiczenia manualne, palców i
dłoni.
Integracja,
wspólne
działanie, myślenie abstrakcyjne i
wizualizacja. To również okazja
do
zacieśniania
relacji
i
satysfakcja ze wspólnej pracy.

technika robienia obrazu z
kulek bibuły
Z naszego doświadczenia wynika,
że najlepiej roluje się karbowana
bibuła. Kolorowa krepina daje
najlepsze
efekty
wizualne,
pozwala układać ciekawe wzory,
bawić się cieniami. Kuleczki mogą
być bardzo drobne, lub grubsze,
ale koniecznie dobrze zrolowane.
Z bibuły wycinamy paski o
szerokości 1 centymetra. Czasem
bibuła się skleja, więc musimy je
rozdzielić. Można odrywać z
pasków kwadraciki o długości 1
centymetra
lub
ucinać
je
nożyczkami. Formujemy kulki w
palcach
zgniatając
bibułę.
Polecamy każdy kolor kulek
odkładać
do
osobnego
pojemnika.
Następnie
przygotowujemy szablon. Na
tekturze odrysowujemy wybrany
motyw i pokrywamy go klejem.
Pokrywamy powierzchnię kulkami

OBRAZ, WYKONANY PRZEZ EWĘ
RÓWNIEŻ
WYMAGAŁ
OGROMNEJ
PRACY I SKUPIENIA. ZROBIONY JEST Z
SETEK MALUTKICH KULEK ZWINIĘTEJ
BIBUŁY.
MAMY NADZIEJĘ POBIĆ REKORD
POLSKI NA NAJWIĘKSZY OBRAZ
UŁOŻONY Z KULEK BIBUŁY. OBECNIE
NALEŻY ON DO MIESZKAŃCÓW I
PRACOWNIKÓW
DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ
DLA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE W
LUBLINIE. W ROKU 2017 STWORZYLI
OBRAZ Z PONAD 136 TYSIĘCY
KULECZEK NA POWIERZCHNI 2M
SZEROKOŚCI I 2.1M WYSOKOŚCI.
JEGO
WYKONANIE
ZAJĘŁO
18
MIESIĘCY. MOTYWEM PRZEWODNIM
ZAŚ BYŁ KOSMONAUTA, GDYŻ TEN
AKURAT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEŚCI
SIĘ
PRZY
ULICY
KOSMONAUTÓW. MY JUŻ ZABIERAMY
SIĘ ZA ROBIENIE KULECZEK!

TEN
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Nie zostało nam już nic,
W przemijaniu zwykłych dni
Happy endu urok rozwiał się jak
dym,
Rozwiał się jak dym, rozwiał się jak
dym

Muzyczne inspiracje
Okruch wspomnień pod powiekę
wpadł,
Niepotrzebny jak wczorajsza łza
Znużonemu sercu spokój skradł
I marzenia poniósł w gorzką dal
Nie zostało nam już nic,
Tylko słowa, tylko łzy
W serialowy dramat zmienił się nasz
film
Nie zostało nam już nic,
W przemijaniu zwykłych dni
Happy endu urok rozwiał się jak
dym...
Świat nasz kruchy był jak cień na
szkle,
Jak nadzieja, która moment trwa
Dziś jej obraz widzę jak przez mgłę,
Która dzieli i oddala nas
Nie zostało nam już nic,
Tylko słowa, tylko łzy
W serialowy dramat zmienił się nasz
film
Nie zostało nam już nic,
W przemijaniu zwykłych dni
Happy endu urok rozwiał się jak
dym...

Piosenka z repertuaru Krzysztofa
Krawczyka
Wykonywana przez uczestników
naszego ŚDS na zajęciach
muzykoterapii

Legendy muzyki
Niezapomniane przeboje…

Nie zostało nam już nic,
Tylko słowa, tylko łzy
W serialowy dramat zmienił się nasz
film
Nie zostało nam już nic,
W przemijaniu zwykłych dni
Happy endu urok rozwiał się jak
dym...
Nie zostało nam już nic,
Tylko słowa, tylko łzy
W serialowy dramat zmienił się nasz
film
niezapomniane wspomnienia….
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zagnieć
elastyczne
ciasto,
rozwałkuj cienką warstwą na
oprószonej mąką stolnicy. Pokrój
na prostokąty. Rozłóż na blasze
wyłożonej pergaminem ( lub
posmaruj blachę olejem i wysyp
tarta bułką) . piecz 20-25 minut
w 180 stopniach Celsjusza, aż się
zarumienią.

KĄCIK PORAD.
SZARE MYDŁO NA MSZYCE

Mydło trzemy na tarce i
rozpuszczamy w proporcji 50g
( pół kostki) na 2.5 l zimnej
wody.
Spryskujemy roztworem zajęte
miejsca raz na 7-10 dni i po
deszczu.

Sos czosnkowy
Idealny
na
grilla,
sałatek,
kanapek, zamiast masła…
Zielony na oleju:

DOMOWY CHRUPKI CHLEBEK

2 ząbki czosnku

Może
zastąpić
tradycyjne
pieczywo albo być smakowitą
przekąską.

100 ml oleju
1 pęczek natki pietruszki
½ pęczka koperku

Składniki:

Sól

10 dkg mąki żytniej razowej

Wykonanie:

20 dag mąki pszennej

Czosnek obierz i zmiksuj z
olejem. Pietruszkę i koperek
posiekaj. Połącz z olejem i
dopraw solą.

150ml wody
40 ml oliwy z oliwek
4-5 łyżek ziaren słonecznika,
siemienia lnianego lub sezamu

Czereśnie na bezsenność
Regulują prace tarczycy, która
steruje wszystkimi procesami,
jakie zachodzą w organizmie,
także rytmem snu i czuwania.
Regulują też przemianę materii,
więc trawienie nie zakłóca snu.
Wpływają też na miarową pracę

1 łyżeczka soli

Przygotowanie:
Ziarna podpraż na suchej patelni.
Ostudź. Mąki połącz z solą. Dodaj
ziarna, wodę i oliwę. Wymieszaj i
11
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serca i wzmacniają je. W sezonie
staraj się zjadać dziennie dwie
garści
świeżych
owoców.
Najlepiej w pierwszej połowie
dnia, aby organizm zdążył spalić
cukry, których maja sporo. Z
pestek, liści i ogonków ugotuj
kompot i popijaj w ciągu dnia i
przed snem, około szklanki
dziennie. Możesz je ususzyć, by
stosować także zimą, wtedy łyżkę
suszu zalej szklanka wrzątku.

Pomocny w cukrzycy typu2.
Wzmacnia odporność, pomocny
na wzdęcia i zaparcia. Zalecane 2
łyżeczki dzienne.
Olej lniany- reguluje cholesterol,
ciśnienie
krwi,
działa
przeciwzapalnie,
przeciwzakrzepowo, dobry dla
skóry,
reguluje
hormony,
polecany przy wrzodach żołądka,
wykazuje
działanie
antynowotworowe.
1-30
ml
dziennie, na zimno np. w
twarożku.

Zdrowe oleje

Olej z czarnuszki- wpływa na
układ odpornościowy. Działanie
antyalergiczne,
wspomaga
leczenie
atopowej
skóry,
wykazuje
działanie
przeciwbakteryjne
i
przeciwwirusowe,
przeciwgrzybiczne
oraz
przeciwpasożytnicze.

Oleje roślinne są bogate w
wartości odżywcze oraz mają
właściwości
prozdrowotne,
bogaty smak i aromat. Zawarte w
nich składniki wpływają na
odnowę
komórek
oraz
detoksykację organizmu.
Olej
sezamowyreguluje
cholesterol, ma słomkowy kolor,
do potraw na zimno i ciepło, traci
właściwości podczas smażenia.
Zawiera lecytynę, witaminy B6, D
i E, minerały: cynk, fosfor,
magnez, wapń, żelazo. Reguluje
też poziom ciśnienia. 2 łyżki
dziennie
pokrywają
zapotrzebowanie.

Olej rydzowy- przyspiesza gojenie
ran, owrzodzeń, oparzeń czy
odleżyn. Wspomaga leczenie
chorób
skóry:
dermatozy,
wypryski, AZS. Wspomaga pracę,
wątroby, serca, jelit, trzustki.
Łagodzi
objawy
artretyzmu,
reumatyzmu. 20 g, dwie łyżki
dziennie. Alternatywa dla oleju
lnianego.

Olej z ostropestu- wspomaga
wątrobę, stymuluje oczyszczanie
organizmu, reguluje pracę nerek,
pomocny w leczeniu gardła,
krtani, dziąseł, zwalcza stany
alergiczne
skóry
atopowej.

Spożywanie olejów dobrze rozpocząć od jednej
łyżeczki dziennie i stopniowo zwiększać dawkę
zgodnie z zaleceniami.1

1

12

Więcej o olejach w „Moda na zdrowie” nr.4, 2021

„Kurierek ŚDS” - Gazetka informacyjno – edukacyjna, nr 25, lipiec - wrzesień 2021 roku

Ochrona przeciwsłoneczna to
konieczność. Oprócz doraźnych
korzyści w postaci wolnych od
poparzeń
ramion
i pleców,
kosmetyki
do
opalania
zapewniają
nam
długodystansowe benefity, takie
jak
ochrona
przed
rakiem
i zmianami w pigmentacji. Należy
pamiętać o regularnej aplikacji
produktów do opalania nie tylko
na plaży czy nad jeziorem.
Uczestnicy górskich wycieczek
i fani długich spacerów są
narażeni na szkodliwe działanie
promieni UVA i UVB tak samo,
jak plażowicze, dlatego tak
ważne jest, by stosować dobre,
sprawdzone produkty do opalania
niezależnie
od
okoliczności
przyrody,
w jakich
się
znajdujemy.

Co na lato?
Jednymi z topowych kosmetyków
do opalania są te, zawierające
aloes.
Ta
roślina
idealnie
sprawdza się jako składnik
produktów do opalania, bo ze
swojej natury wykazuje silne
działanie nawilżające i ochronne.
Zostało udowodnione, że aloes
jest
w stanie
zregenerować
podrażnioną
słońcem
skórę,
przyspieszyć procesy odbudowy
tkanek i ukoić ból, pieczenie
i swędzenie.
Aloes
jest
niekwestionowanym faworytem,
jeśli chodzi o naturalną ochronę
przeciwsłoneczną. Ważne jest
jednak
aby
pozyskiwany
i przetwarzany
był
w sposób
pozwalający na zachowanie jego
cennych wartości

AloeVera
Jest jedną z najstarszych i o
najbogatszej
tradycji
roślin
leczniczych
świata.
Zawiera
witaminy A, C, E oraz witaminy z
grupy B, a także kwas foliowy i
niacynę.Zawiera szeroki zestaw
minerałów: wapń, sód, potas,
mangan, chrom i cynk. Posiada
mikroelementy
i
pierwiastki
śladowe, takie jak: gal, tytan.
Jest
najbogatszym
źródłem
mukopolisacharydów
–
acemannanu.

Czy aloes to jedyny komponent,
którego warto szukać w składzie
kosmetyków do opalania? Dobrze
jest zwrócić uwagę także na
naturalne
olejki,
takie
jak
arganowy lub kokosowy. Chronią
one skórę przed procesami
fotostarzenia,
odżywiają
i zmiękczają skórę. Obecność wit.
E spowolni działanie wolnych
rodników, natomiast ekstrakt
z marchwi, dzięki obecności βkarotenu, pobudzi komórki do
produkcji
melaniny,
co
przyspieszy proces opalania się
na
piękny,
złoty
kolor.
13
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pomogą nam w odzyskaniu sił
witalnych (sole mineralne i
witaminy).

Pokrzywa

Jak zaparzyć pokrzywę?

Pokrzywa
jest
naturalnym
źródłem wielu ważnych dla
zdrowia substancji, takich jak:
witamina A, C, E, żelazo,
magnez, wapń, histamina, luteina
i krzem. Krzem jest pierwiastkiem
ultraśladowym,
korzystnie
oddziaływuje na tkankę łączną i
kapilary. Zapewnia dopływ tlenu.
Przyczynia się do mineralizacji
tkanki kostnej. Jest elementem
komórek wytwarzających kość.
Ponadto
pokrzywa
zawiera
witaminę: C, K, B2, flawonoidy,
składniki mineralne jak: wapń,
magnez, żelazo, fosfor, mangan,
cynk.
Korzenie
pokrzywy
zawierają pektyny, polisacharydy,
a także sterole, kwasy organiczne
i sole mineralne. Ma działanie
moczopędne,
oczyszczające
organizm.

Pokrzywę zalewamy gorącą wodą
(nie wrzątkiem) i czekamy aż
przestygnie. W ten sposób
powstaje pokrzywowy napój,
który można pić raz dziennie.
Rano koniecznie na czczo lub tuż
przed snem, jeśli zjadło się
delikatny posiłek. Taki napój
mogą też pić dzieci. W ich
przypadku będzie to połowa
szklanki, do zawartości której
dodać można odrobinę miodu
(smak będzie przyjemniejszy) lub
sok z cytryny gwarantujący
orzeźwienie.

Obecna pora roku to idealny
czas, aby sięgnąć po młodą
pokrzywę. Zasada podczas zbioru
pokrzywy jest jedna: tak długo,
jak nie zakwitła, jest pełna
swoich cudownych właściwości.
Warto również zaznaczyć, że w
okresie wiosennym ma ona
więcej witamin, natomiast w
okresie letnim odnajdziemy w
niej spore źródła krzemionki. A
zatem
teraz
pokrzywa
ma
najwięcej
korzystnych
dla
organizmu
substancji,
które

Dobrym pomysłem jest
zrobienie witki z
suszonych pokrzyw do
kąpieli
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przemyśleniami. Dzięki arteterapii
uczestnicy
rozwijają
się,
otwierają na dialog i kontakt z
innymi
oraz
odczuwają
satysfakcję z tworzenia czegoś
samodzielnie.

Kilka słów o
arteterapii

W ramach arteterapii mogą
być prowadzone również zajęcia
teatralne
(dramatoterapia),
choreoterapia,
czyli
terapia
tańcem oraz biblioterapia, będąca
terapią ułożoną na podstawie
specjalnie wyselekcjonowanych
materiałów dydaktycznych w
formie terapeutycznych bajek i
opowieści,
rozwijających
wyobraźnię uczestników.

Arteterapia to rodzaj terapii
zajęciowej.
Polega
na
aktywizujących
uczestników
zajęciach
artystycznych.
W
ramach arteterapii uczestnicy
zajęć malują obrazy, wykonują
rzeźby, a nawet tworzą muzykę,
śpiewając
i
grając
na
instrumentach.
Dzieła
są
omawiane i analizowane z
pomocą terapeuty, który pomaga
pacjentowi
w
ten
sposób
zrozumieć jego myśli, emocje i
motywy działania oraz poczuć
sens tworzenia i dzielenia się z
innymi swoją wyobraźnią i

Regularna terapia zajęciowa
pozwala na rozwój pacjenta,
zwiększenie jego samodzielności
w czynnościach wykonywanych w
życiu
codziennym
–
samodzielnym myciu i ubieraniu
się, przygotowywaniu posiłków.
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niepełnosprawnością, w tym:
emocjonalno-motywacyjną,
motoryczną i poznawczą, pełni
szereg
funkcji:
stymulującą,
rozwijającą,
regulującą
i
korekcyjną.
Jest to jedna z ulubionych form
terapii w naszym ośrodku.
Doceniana przez uczestników
jako forma kreatywna i bardzo
spersonalizowana.

Terapia zajęciowa pozwala
pacjentowi odkryć umiejętności i
predyspozycje
do
pracy
i
tworzenia,
co
zmniejsza
frustrację pacjenta, pozwala na
wykonywanie pracy i zajęć
twórczych, które zmniejszają
stres i napięcie nerwowe.
Aktywności
wykonywane
w
ramach terapii zajęciowej
poprawiają
samopoczucie
pacjentów oraz ich zdolności
interpersonalne,
czyli
umiejętność porozumiewania się
z innymi ludźmi, nawiązywanie
rozmów, współpracy i przyjaźni.

Arteterapia to jedna z form
działalności
terapeutycznej,
podejmowanej w kontakcie ze
sztuką. Poprzez oddziaływanie na
podstawowe
sfery
funkcjonowania
osoby
z
16
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45+. Zdrowie, choroby, prawo,
praca, grupy dyskusyjne, randki,
lista przebojów, imprezy.

Polecane strony !
Zebraliśmy
dla
Państwa
strony
internetowe,
z
których
czasem
korzystamy
i
które polecamy

http://iss.tnb.pl/news.php
strona
Internetowego
Stowarzyszenia
Seniorów.Tworzona jest przez
seniorów i dla seniorów Jesteś na
emeryturze,masz
ciekawe
pomysły,poszukujesz informacji.
http://www.czas-seniora.pl/
portal ma na celu nieść pomoc
osobom przeżywającym swoją
jesień życia. Wspierając ich
chcemy
łamać
stereotypy
związane ze starością.

https://slowoseniora.pl/ - Słowo
Seniora Portal 60+ i seniorów.
Miejsce ludzi dojrzałych Mających
świadomość upływającego czasu
Nie umartwiających się życiem.
Seniorzy na emeryturze żyją!

https://www.50plus50.com/
Klub 50plus50 - Błękitna Strefa
jest społecznością dedykowaną
osobom po 50-tym roku życia.
Jeśli lubisz spotykać się na
pogawędki, drinka, taniec, śpiew
lub brydża. Jeśli lubisz wychodzić
"w miasto", do klubu, kina, teatru
lub na koncert. Jeśli masz ochotę
wziąć udział w jakiejkolwiek innej
aktywności,
która
daje
Ci
radość...Wejdź na:

http://www.senior.pl/ - porady
dla osób starszych, z działów
zdrowie,
praca,
emerytura,
finanse,
hobby
edukacja,
wakacje, pasje, rodzina, opieka.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniw
ersytet_trzeciego_wieku
Uniwersytety Trzeciego wieku,
UTW - placówka dydaktyczna dla
osób w wieku poprodukcyjnym,
zwanym trzecim wiekiem. Celem
działania jest poprawa jakości
życia osób starszych.

https://60plus.pl/ - 60plus.pl Korzyści po 60-tce. Portal dla
aktywnych 60plus, plusy po
sześćdziesiątce.
Oferty
i
informacje:
zdrowie,
opieka,
wypoczynek, zakupy, hobby.

http://superstarsi.pl/ - Co dzień
jesteś starszy i co z tego?
Superstarsi.pl - portal o ludziach
17
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Wakacyjne atrakcje

Niesamowity klimat !

Z cyklu lokalne atrakcje polecamy
Westernland w Józefowie. Już
kiedyś odwiedziliśmy to miejce.
Wróciły miłe wspomnienia. Mamy
nadzieję znów się tam wybrać, bo
jest co podziwiać.

Wśród
atrakcji
wioska
traperów, kuźnia, indiańska
poczta, fort Arizona , chata
szeryfa, most irokezów czy
płuczka złota.

Polecamy
lokalne atrakcje!
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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
szamy do le
piątek
od godz. 13.00 do 15.00.
Zobaczysz jak wyglądają
pracownie,
poznasz kadrę oraz
dowiesz się więcej o Nas!
gdzie nikt nikogo nie ocenia,
a każdy uśmiech jest
odwzajemniony.
Do
usłyszenia!

_______
Osoby, zainteresowane
zapraszamy do kontaktu
osobistego lub

Jest to miejsce gdzie nikt ni

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

Środowiskowy Dom
Samopomocy
Czermin 1
63 - 304 Czermin
Tel. :

62 741 73 23

e-mail: sdsczermin@o2.pl
kogo nie ocenia,
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a każdy uśmiech jest
odwzajemniony.

