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ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W 
CZERMINIE. 
 
JAK MOŻNA ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMOCY? 
  
Należy złożyć następujące dokumenty: 
  

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy, 
który należy złożyć do GOPS w Czerminie. 
 
Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub 
neurologa. 
 
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. 
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 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. 

 
 

https://czermin.naszsds.pl/kontakt      to nasza strona internetowa 

 

 

telefon  62 741 73 23  

 

 

lub znajdź nas na facebooku  

Środowiskowy Dom Samopomocy Czermin  

https://czermin.naszsds.pl/kontakt
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Wywiad z Jankiem 
Spychajem według 
scenariusza pytań Dariusza 
Orszulaka 

 
 

Darek: Janek, jak długo należysz 
do OSP? 
Janek: 30 lat.  
Darek: Jaka była Twoja 
najtrudniejsza akcja? 
Janek: Pamiętam wypadek 
samochodowy w Grabie, gdzie 
zginęły cztery osoby. Trudne były 
też ostatnie wichury.  
Darek: Czy brałeś udział w 
zawodach strażackich?  
Janek: Tak, wiele razy brałem 
udział w zawodach strażackich. 
Kiedyś zanim motopompa wodę 
podała trzeba było użyć nogi. 
Teraz mamy nowocześniejszy 
sprzęt, ale niestety wypadki były i 
są.  
Darek: Czy doznałeś kiedyś na 
akcji jakiegoś uszczerbku na 
zdrowiu? 
Janek: Nie. Nigdy nic mi się na 
akcji nie stało. Ale zawsze trzeba 
uważać. Na akcji trzeba mieć 
oczy dookoła głowy. Dbać o 
bezpieczeństwo innych, ale i 
własne.  
Darek: Czy boisz się ognia? 
Janek: Nie. Ja się niczego nie 
boję.  

Darek: Czy sam brałeś udział w 
wypadku? 
Janek: Sam nie miałem żadnego 
wypadku, ale brałem udział w 
wyjazdach do wielu wypadków.  
Darek: Co skłoniło cię do 
wstąpienia do OSP? 
Janek: Lubię być w straży. 
Ciągnie mnie do straży. Na 
dźwięk syreny człowiek ma 
potrzebę lecieć i pomóc. Po 
prostu człowiek czuje, że chce 
pomóc.  
Darek: Czy każda akcja kończy 
się dla was szczęśliwie? 
Janek: Przeważnie każda. 
Czasem jednak strażacy giną na 
akcji.  
Darek: Czy lubisz być 
strażakiem? 
Janek: Lubię być strażakiem 
(uśmiech). Pamiętam czasy, kiedy 
OSP było w SKR- ach.  
Darek: Czy często odbywasz 
szkolenia w OSP? 
Janek: Tak, często odbywamy 
szkolenia. Ćwiczymy różne 
przydatne na akcjach czynności: 
cięcie, pierwsza pomoc, 
zabezpieczanie… tak by być jak 
najlepiej przygotowanym do 
akcji. Nie jest lekko komuś życie 
uratować. Nigdy nie wiadomo co 
się zastanie na akcji.    
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W lutym nasi uczestnicy brali 
udział w zajęciach poświeconych 
udzielaniu pierwszej pomocy. W 
okresie letnim warto przypomnieć 
sobie te cenne wiadomości i 
doświadczenia dotyczące RKO- 
resuscytacji krążeniowo- 
oddechowej.....nie bójmy sie 
pomagać.   
 
 

 

 
Bezpieczne podejście do 
poszkodowanego. Widzimy 
osobę, która leży. Jak 
powinniśmy do niej podejść? Po 
pierwsze powinniśmy sprawdzić 
otoczenie czy nie ma na przykład 
drzewa, które mogłoby się 
zawalić, czy jest napastnik, czy 
może inne agresywne osoby. 
Musimy skontrolować sytuację. 
Jeżeli wszystko jest w porządku, 
wtedy możemy podejść do 
poszkodowanego. Jak 
podchodzimy do osoby 
poszkodowanej? Zawsze od 
strony nóg, nie od strony głowy. 
Nie mamy pewności czy nie ma, 
na przykład, urazu głowy. W tej 
sytuacji jeżeli podejdziemy do tej 
osoby od strony głowy, a osoba 
jest przytomna, będzie chciała 
nas zobaczyć co może być 
niebezpieczne. Podchodząc od 
strony nóg zmniejszamy ryzyko 
niepotrzebnego ruchu głową. 
Punkt trzeci, delikatne 
potrząśnięcie poszkodowanym i 
pytanie: „Co się stało?”. 
Jeżeli nie reaguje, przechodzimy 
do następnego punktu. Prosimy 
osobę postronną o pomoc. Jeżeli 
nie ma takiej osoby, musimy 
sobie poradzić sami i działać. 
Odchylamy delikatnie głowę do 
tyłu i sprawdzamy oddech. Jeżeli 
nie ma prawidłowego oddechu, 
nastąpiło zatrzymanie oddechu, 
to prosimy kogoś, żeby 
powiadomił pogotowie.  
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Przechodzimy do 30 uciśnięć i 2 
wdechów i tak cały czas. Jeśli 
robimy 28 lub 29 uciśnięć albo 
30, 31 – nie zaszkodzi. W 
następnej serii mamy 29, to nie 
jest problem. Jeśli wykonamy 25 
uciśnięć i nie możemy się 
doliczyć, to nie wracajmy do 
uciśnięć, tylko wykonajmy 
wdech. Ważne żeby zachować 
regułę: uciśnięcie – wdech. 
Omówiliśmy jak pomóc osobie 
nieprzytomnej. Teraz druga 
grupa, to osoby nieprzytomne, 
ale oddychające. W takim 
przypadku musimy zastosować 
pozycję bezpieczną, czyli musimy 
odpowiednio taką osobę ułożyć i 
powiadomić służby, żeby zabrały 
tę osobę do szpitala. Pierwsza 
pomoc, te proste, 
natychmiastowe czynności, 
podejmowane przez pierwszych 
świadków zdarzenia w celu 
ratowania osoby w stanie 
nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia wykonane przed 
przybyciem kwalifikowanej 
pierwszej pomocy.  

Poniżej link do bardzo pomocnej 
strony – ratownik wodny i 
medyczny Hubert Głagowski 
prezentuje etapy udzielania 
pierwszej pomocy.  

https://swiatgluchych.pl/video/pi
erwsza-pomoc-z-hubertem-
glagowskim-2-praktyka/ 

 

Choreoterapia  
 
 
Terapia zajęciowa to rodzaj 
psychoterapii mającej na celu 
przyspieszenie powrotu 
utraconych funkcji i sprawności, a 
w przypadkach zmian 
nieodwracalnych wyrobienie 
funkcji zastępczych. Terapia 
zajęciowa to metoda leczenia 
usprawniającego. Może 
przybierać różne formy. 
 
Choreoterapia – terapia tańcem i 
ruchem, polega na integracji 
jednostki przez odczuwanie 
identyfikacji, cielesności, 
samoświadomości, na 
choreoterapię składają się 
ćwiczenia i improwizacje 
muzyczno-ruchowe oraz taniec. 
 
Taniec towarzyszył człowiekowi 
od najdawniejszych czasów. 
Człowiek jest twórcą tańca, 
wykonawcą i odbiorcą 
jednocześnie. Nie wiemy jak 
wyglądał taniec pierwszych ludzi, 
ale artefakty, czyli neolityczne 
malowidła ścienne ukazują, że 
ludzie zawsze mieli potrzebę 
wyrażania emocji poprzez ruch. 
Na bazie tej potrzeby powstały 
między innymi tańce religijne, 
obrzędowe, myśliwskie. Kultura 
taneczna związana była z życiem 
codziennym człowieka, 
wychowaniem, sztuką. Taniec 

https://swiatgluchych.pl/video/pierwsza-pomoc-z-hubertem-glagowskim-2-praktyka/
https://swiatgluchych.pl/video/pierwsza-pomoc-z-hubertem-glagowskim-2-praktyka/
https://swiatgluchych.pl/video/pierwsza-pomoc-z-hubertem-glagowskim-2-praktyka/
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pełnił też funkcję terapeutyczną. 
Prekursorem choreoterapii, czyli 
terapii tańcem był Rudolf Laban, 
tancerz węgierskiego 
pochodzenia, który analizując 
sposób poruszania się ludzi 
stwierdził , że ruch pomaga 
osiągnąć wewnętrzną i 
zewnętrzną harmonię, jedność 
psychiki i ciała, która ma 
ogromne znaczenie 
terapeutyczne i świadczy o 
leczniczym charakterze tańca. W 
Polsce prekursorką, orędowniczą i 
propagatorką choreoterapii jest 
dr Zofia Aleszko, która stworzyła 
autorską metodę choreoterapii 
klinicznej. Metoda ta jest 
stosowana w wielu ośrodkach 
terapeutycznych w Polsce.  
 
 
Nasze ciało i psychika tworzą 
nierozerwalną całość. Emocje, 
które przeżywamy znajdują swoje 
odzwierciedlenie w ciele, w 
napięciu mięśni, oddechu, 
postawie ciała, mimice, ekspresji 
ruchowej… I odwrotnie. Nasze 
doświadczenia z poziomu ciała 
wpływają na nasze 
samopoczucie. Nasze ciało to 
swoistego rodzaju zwierciadło i 
pamiętnik, w którym ukazują się i 
zapisują emocje przyjemne, 
nieprzyjemne, radości, konflikty, 
smutki. Taniec uczy nas jak 
nazywać emocje zamknięte w 
ciele, jak radzić sobie z nimi, jak 
ich doświadczać i bezpiecznie je 
odreagować. Taniec w znacznej 

mierze niweluje napięcie 
mięśniowe, usprawnia ciało, 
wyzwala twórczą energię, 
ekspresję, pozwala na 
odczuwanie radości, uśmiech, 
odprężenie, spontaniczność.  
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                   Dzień Kobiet 

i 

Dzień Mężczyzn 

 

 
 

Początki Międzynarodowego Dnia 
Kobiet wywodzą się z ruchów 
robotniczych w Ameryce 
Północnej i Europie. W Polsce 
święto było popularne w okresie 
PRL. W latach 70 do popularnych 
podarunków dołączyły kwiaty. 
Początkowo ofiarowywano 

goździki i rajstopy, a później 
tulipany. 
Podpisana w 1945 roku Karta 
Narodów Zjednoczonych była 
pierwszym międzynarodowym 
dokumentem potwierdzającym 
zasadę równości kobiet i 
mężczyzn. W ciągu 
sześćdziesięciu lat ONZ brała 
udział w opracowywaniu 
międzynarodowych strategii, 
standardów, programów i 
określaniu celów promujących 
podwyższanie statusu kobiet. 
10 marca jako wspomnienie 
liturgiczne czterdziestu 
męczenników z Sebasty, byli to 
chrześcijańscy żołnierze, którzy 
za swoja wiarę zginęli śmiercią 
męczeńską. 
Dzień ten jest poświęcony 
promowaniu wartości, jaką 
mężczyźni wnoszą do świata, i 
podkreślaniu pozytywnych 
wzorców do naśladowania. 
Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 
służy także zwracaniu uwagi na 
problemy takie, jak występujące 
u mężczyzn zaburzenia 
psychiczne.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzi
e%C5%84_M%C4%99%C5%BCczyzn 

 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_M%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_M%C4%99%C5%BCczyzn
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SOLIDARNI Z 
UKRAINĄ  

 
 

My również włączyliśmy się w 
pomoc Ukrainie.  

Całym sercem jesteśmy z 
naszymi sąsiadami z Ukrainy i się 

z nimi solidaryzujemy. 
W  naszej gminie punktem zbiórki 

dla uchodźców wojennych z 
Ukrainy jest GOPS Czermin, 

Czermin 47, 63-304 Czermin w 
godzinach pracy urzędu, oraz 
Dom Pomocy Społecznej dla 

Dzieci i Młodzieży w 
Broniszewicach, Broniszewice 91, 

63-304 Czermin. 
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Wielkanoc 2022  
 12 kwietnia w naszym ośrodku 
obchodziliśmy święta 
wielkanocne. Z tej okazji razem 
zjedliśmy wielkanocne śniadanie. 
Były wielkanocne potrawy i miła 
atmosfera.  
Wspólnie przygotowane śniadanie 
smakuje najlepiej! 
W tegorocznym menu znalazła 
się tradycyjna sałatka warzywna, 
gotowane jajka i parzona 
kiełbasa. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Na ziemiach polskich najstarsze 
pisanki, pochodzące z końca X 
wieku, odnaleziono podczas 
wykopalisk archeologicznych w 
pozostałościach grodu na 
opolskiej wyspie Ostrówek. Wzór 
rysowano na nich roztopionym 
woskiem, a następnie wkładano 
je do barwnika – łupin cebuli lub 
ochry, które nadawały im 
brunatnoczerwoną barwę.  
W procesie chrystianizacji 
pisankę włączono do elementów 
symboliki wielkanocnej. Obecnie 
pisanki wykonuje się przed 
Wielkanocą. Mają symbolizować 
rodzącą się do życia przyrodę, a 
w chrześcijaństwie dodatkowo 
nadzieję wynikającą z wiary w 
zmartwychwstanie Chrystusa. 
 

 
 

Ręcznie 

malowane 

przepiękne 

pisanki... 
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Przepis na sałatkę                  

warzywną 

 

 
 

Składniki: 

• 3 średnie ziemniaki - 350 g 
• 4 duże lub więcej 

mniejszych marchewek - 
450 g 

• 2 cieńsze pietruszki - 200 g 
• korzeń selera - kawałek 

wielkości jajka 
• 4 duże ogórki kiszone - 200 

g 
• malutka cebulka lub 

kawałek pora - 50 g 
• 1 małe jabłko 
• puszka groszku 

konserwowego - 400 g 
• 4 średnie jajka 
• 4 łyżki dobrego majonezu 
• 4 łyżki jogurtu naturalnego 
• przyprawy: pół płaskiej 

łyżeczki soli, 1/4 płaskiej 
łyżeczki pieprzu 

Sałatka warzywna to ulubiona 
sałatka z dzieciństwa. Nie inaczej 
było u nas:) samo jej krojenie to 
już nasza tradycja.  
W pierwszej kolejności umyj 
dokładnie marchewki, korzenie 

pietruszki oraz kawałek selera 
(możesz go pominąć). Nie obieraj 
ich ze skórki. Tak samo ziemniaki 
(jeśli dodajesz je do sałatki). 
Warzywa umieść w garnku i gotuj 
pod przykryciem do miękkości. 
Nie gotuj ich jednak za długo, by 
były jędrne i nie rozpadały się w 
sałatce. Zazwyczaj nie gotują się 
dłużej niż 30 minut. Dużo zależy 
od grubości warzyw.  Po 
ugotowaniu od razu wyjmij 
warzywa z wody i odłóż do 
lekkiego przestudzenia. Obierz je 
ze skórki i posiekaj drobno. 
Cztery średniej wielkości jajka 
ugotuj na twardo. Średnie jajka 
nie gotują się na twardo dłużej 
niż dziewięć minut. Po 
ugotowaniu polecam od razu 
zalać jajka zimną wodą, 
jednocześnie lekko obijając 
skorupkę jajka. Po chwili możesz 
je obrać i odłożyć na talerz do 
przestudzenia a potem do 
posiekania.  
Ogórki kiszone obierz cienko ze 
skóry i odetnij końce. Poszatkuj 
je w drobną kosteczkę. Soczyste, 
twarde i najlepiej lekko kwaśne 
jabłko obierz i wytnij całe 
gniazdo nasienne.  
Resztę składników pokroić w tej 
samej grubości kostkę, dodać 
majonez, jogurt i przyprawy, 
wymieszać. Smacznego.  
 
Dokładny opis na stronie: 
 
https://aniagotuje.pl/przepis/sala
tka-jarzynowa 

https://aniagotuje.pl/przepis/salatka-jarzynowa
https://aniagotuje.pl/przepis/salatka-jarzynowa
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        Konkurs poetycki  
 
Już po raz V odbył się Konkurs 
Poezji Osób Niepełnosprawnych, 
organizowany przez nasz 
ośrodek. 
W trosce o uczestników całego 
przedsięwzięcia i ze względu na 
zaistniałą sytuację 
epidemiologiczną organizatorzy 
przeprowadzili konkurs w formie 
elektronicznej on-line. 
Udział w tegorocznym konkursie 
wzięło 11 ośrodków wsparcia. 
Po przeanalizowaniu nadesłanych 
zgłoszeń Jurorzy w składzie: 
Zofia Straszewska, Sylwia 
Mańczak oraz Katarzyna Zawada 
wyłonili następujące grono 
zwycięzców: 

Laureaci w kategorii : poezja 
pisana własna 

I miejsce: Łukasz Klaczyński „ 
Koszmarna Rzeczywistość” – 
PŚDS Pleszew 

Il miejsce:  Joanna Elert „Wolna” 
– ŚDS Odolanów 

III miejsce: Anna Cieślak „Złap 
się nieba” – ŚDS Dobieszczyzna 

Wyróżnienia: 

Jadwiga Durzyńska „ Wiatr we 
włosach” – ŚDS Ostrów Wlkp. 

Agnieszka Sadło „Leśny kwiat” – 
ŚDS Odolanów 

Jadwiga Hoska „ Zwiastuny 
wiosny” – ŚDS Gostyń 

Laureaci w kategorii : poezja 
śpiewana 

I miejsce: Ewa Serbiak – ŚDS 
Czermin 

Il miejsce:  Justyna Antoniewicz i 
Maciej Lenarczyk – ŚDS Gostyń 

III miejsce: Michał Dajczak i 
Przemysław Biesicki – ŚDS 
Pleszew 

Wyróżnienia: 

Marcin Kubel – ŚDS Krotoszyn 

Katarzyna Zagórska, Romana 
Krupińska, Jacek Twardowski – 
PŚDS Pleszew 

Anna Cieślak – ŚDS 
Dobieszczyzna 

Laureaci w kategorii : poezja 
czytana 

I miejsce: Ryszard Kułakowski – 
ŚDS Czermin 

Il miejsce: . Jadwiga Durzyńska – 
ŚDS Ostrów Wlkp 

III miejsce: Agnieszka Merta – 
ŚDS Jarocin 

Wyróżnienia: 

Paweł Szczotka -  ŚDS Krotoszyn 

Michał Dajczak – ŚDS Pleszew 

Wszystkim biorącym udział w 
konkursie dziękujemy za udział, a 
zwycięzcom gratulujemy. 
Serdeczne podziękowania składamy 
również Naszemu Jury, które nie miało 
łatwego zadania, a także Wójtowi 
Gminy Czermin panu Sławomirowi 
Spychajowi, za wsparcie i objęcie 
konkursu honorowym patronatem. 
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„Wolna” 

Joanna Elert 

  

Owinięta 

sprawami dnia każdego 

budzę się 

razem ze światem 

do życia 

  

tak trudno podnieść powieki 

  

wstaję 

chwytam się tego co 

blisko 

co we mnie 

garstki 

tego co kocham 

co boli 

  

otwieram oczy 

zaplątuję się w słońce 

opatulam oddechem 

rozpościeram zastygłe 

skurczone 

drżące ręce 

  

moje trzepoczące serce 

rozpływa się w słońcu 

zanurza się w błękicie 

  

tu i teraz 

  

odlatuję 

  

 

 

 
„Albertiana” - Fundacja Anny 

Dymnej „Mimo Wszystko” 

 
Uroczyście wręczyliśmy 
dyplomy oraz nagrody dla 

naszych uczestników biorących 
udział w V Konkursie Poezji os. 
Niepełnosprawny, a  pani 
kierownik przekazała na ręce 
uczestniczki Ewy Serbiak dyplom 
oraz statuetkę zdobytą podczas 
XXII Edycji Ogólnopolskiego 
Festiwalu Twórczości Teatralno- 
Muzycznych Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
"Albertiana 2022". 
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II Integracyjny Festiwal 

Plakatu Filmowego 

,,CAMERA HITY 

2022” 

Zaproponowano wykonanie 
fotografii – plakatów filmowych, 
na których uczestnicy wcielają się 
w role postaci z filmów, baśni czy 
programów telewizyjnych. 

Z oferty przygotowania plakatów 
skorzystał uczestnicy 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Czermina, 
Dobieszczyzny, Gostynia, 
Krotoszyna, Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia z Goli, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
,,Tęcza” z Ostrowa Wlkp., z WTZ 
z Jarocina, uczniowie z Zespołu 
Szkół w Witaszycach  oraz 
gospodarze, czyli uczestnicy ŚDS 
w Jarocinie. 

Efekt pracy z aparatami 
fotograficznymi, podobnie jak 
przed rokiem, okazał się 
wspaniały. 

 

 

 

 

 

 

Konkurencja jest duża, ale 
dobrze sie bawiliśmy robiąc 

plakaty i wspominając 
kultowe przeboje filmowe.  
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Eko akcja  
 
Jako Środowiskowy Dom 
Samopomocy zorganizowaliśmy 
akcję ekologiczną pod nazwą: Jak 
nie my to kto? Sam pomysł 
zrodził się w lutym, choć już 
wcześniej podejmowaliśmy temat 
ekologii produkując ekologiczne 
zawieszki, płyny do szyb czy 
zapachy samochodowe. 
Współpracowaliśmy z młodzieżą 
szkolną i seniorkami 
wykorzystując recykling 
używanych ubrań do stworzenia 
bawełnianych chodników.  
Tym razem postanowiliśmy 
zaprosić do naszej Eko- Akcji inne 
ośrodki. Wyszliśmy z założenia, 
że ziemia jest naszym dobrem 
wspólnym. Skoro tak, to i my 
możemy i powinniśmy dołożyć 
wszelkich starań, by to dobro 
szanować. Uznaliśmy, że razem 
mamy moc większego działania, 
a jeśli będzie nas jeszcze więcej, 
będziemy w stanie zrobić o wiele 
więcej. Trzeba zacząć właśnie od 
siebie, i włączyć innych do 
działania. To był nasz pomysł na 
całą akcję.  
W ramach tej akcji ośrodki z 
naszego powiatu otrzymały 
zadania do wykonania. Wybór 
zadań do wykonania należał do 
ośrodków, ich pomysłów, 
kreatywności, dostępności 
materiałów. Podjęte wyzwanie 
musieli udokumentować.  
 
 

            Cele projektu 

• Aktywizacja ekologiczna 

uczestników warsztatów 

terapeutycznych 

• Zwiększenie świadomości 

na temat ekologii  

• Doskonalenie umiejętności 

myślenia ekologicznego  

• Kreatywne wykorzystanie 

surowców wtórnych  

 
 

Do akcji włączyło się 7 ośrodków. 
Łącznie było to ponad 80 osób, 
które aktywnie wzięły udział w 
akcji. Uczestnicy tychże ośrodków 
to osoby z niepełnosprawnością: 
fizyczną, psychiczną i 
intelektualną o różnym  stopniu 
nasilenia: lekkim, umiarkowanym 
i znacznym. Pomimo tych 
trudności i barier są to osoby 
bardzo zaangażowane, 
kreatywne, chętne do pomocy 
innym i otwarte na nowe 
rozwiązania. Mają mnóstwo 
zapału i chęci do działania i nie 
boją się nowych wyzwań.  

 
Ten projekt włączymy w nasz 
cykliczny kalendarz imprez i 
będziemy kultywować 
proekologiczne działania.  
Sam projekt wywołał wiele 
dyskusji na temat ekologii. 
Przyczynił się do zwiększenia 
świadomości w uczestnikach tej 
akcji i poczucia, że każdy może 
cos dobrego zrobić, choćby to 
było pozbieranie śmieci czy ich 
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segregacja. Tak jak pisaliśmy w 
mailach z wysłanymi zadaniami: 
najprostsze czynności dla naszej 
planety często bywają 
zbawienne, a razem możemy 
więcej.  
Najważniejsze dla nas to 
wykorzystanie przez uczestników 
projektu umiejętności , które 
nabyli w trakcie prowadzenia 
działań ekologicznych, w 
codziennym życiu. Aby to 
poszerzenie świadomości 
ekologicznej towarzyszyło im cały 
czas, ponieważ każdy jest ważny, 
każdy może przyczynić się do 
poprawy sytuacji ekologicznej na 
naszej planecie.  
Ta akcja miała też uwrażliwiać na 
problem zaśmiecania planety, 
zachęcać do działań 
ekologicznych i promować 
postawy proekologiczne wśród 

naszych uczestników i nie tylko. Z 
efektów akcji jesteśmy bardzo 
zadowoleni, zwłaszcza, że odbiła 
się ona szerokim echem w naszej 
lokalnej społeczności. Mamy 
zamiar w przyszłości prowadzić 
podobne akcje zwiększając nasze 
zasięgi.  
 
Razem możemy więcej. 
zachęcamy wszystkich do 
śledzenia naszej strony 
internetowej i dzielenia sie 
swoimi pomysłami ekologicznymi.  
 

Dziękujemy, że 
jesteście z nami:) 
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Niesamowicie ucieszył nas odzew naszej akcji wśród zaprzyjaźnionych 
ośrodków. Oby tak dalej!  
 
Uczestnicy z różnych ośrodków przesłali bardzo ciekawe rozwiązania 
ekologiczne: wspaniałe domki dla owadów, pomysłowe torby 
wielokrotnego użytku, propozycje na lasy w słoikach i kompozycje 
roślinne i wiele innych fascynujących rozwiązań. cieszymy się, że ta akcja 
spowodowała taki efekt i mamy nadzieję, że te rozwiązania będą 
wdrażane do codziennych zajęć.   
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                                            Wiosenna 
pogoda sprzyjała pracom w naszym ogródku. Można zwrócić 
uwagę na sąsiedztwo roślin przy uprawie ogródka. 

Przydatne zestawienie poniżej :) 
 
 

 
 

 

 

 
Dla miłośników naturalnych rozwiązań,  tych, którzy starają sie pomyśleć 

o zdrowiu przed sezonem grypowym proponujemy syrop z mniszka 
lekarskiego. okazuje się, że wiele osób czasem myli mniszka z 

popularnym również u nas mleczem. To jednak dwie różne rośliny. 
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Mniszek pospolity, określany 
także mniszkiem lekarskim, 
dmuchawcem, mleczem, 
mleczem polnym lub mleczem 
lekarskim jest byliną należącą do 
rodzaju mniszek i rodziny 
Taraxacum. Zwykle jest uważana 
za chwast. Mniszek pospolity 
możemy spotkać w lasach, 
zaroślach, na łąkach, w 
uprawach, na przydrożach. 
Korzeń mniszka lekarskiego jest 
pionowy i walcowaty, czasem 
rozgałęziony. 

Zdrowotne właściwości mniszka 
lekarskiego 

Wpływ mniszka lekarskiego na 
nasz organizm jest bardzo 
wszechstronny. Do celów 
leczniczych wykorzystuje się 
przede wszystkim jego korzeń i 
liście, trochę rzadziej kwiaty. 
Czemu zawdzięcza on swoje 
działanie? W różnych częściach 
tej rośliny zawarte są rozmaite 
cenne dla naszego zdrowia 
substancje. Korzenie mniszka są 
na przykład bogate w inulinę, 
trójterpeny, sterole roślinne oraz 
sole potasu. W jego liściach 
natomiast obecne są z kolei 
karotenoidy, minerały takie, jak 
potas, magnez czy krzem oraz 
witaminy C, A i z grupy B. 
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Ziele pozyskuje się wczesną 
wiosna, zanim pojawią się kwiaty. 

Korzenie najlepiej zbierać 
jesienią. 

Mniszek stosuje się: 
– detoksykacyjnie 
– moczopędnie 
– rozkurczająco 

– w celach stymulacji układu 
odpornościowego 

– aby oczyścić wątrobę 
– przyspieszyć metabolizm 

– przy przeziębieniach 
– na alergię 

– przy miażdżycy 
– niedokrwistości 

– chorobach nerek 
Nadmierne spożywanie 

preparatów z mniszka może 
powodować nadprodukcję żółci. 

https://magiadotyku.eu/mniszek-
zrodlo-zdrowia-i-urody/ 

 

Jak sporządzić syrop z 
mniszka lekarskiego? 

  

Zanim zabierzesz się do 
sporządzania syropu, z zebranych 
kwiatów usuń wszystkie owady. 
Zadanie można sobie znacznie 
ułatwić, rozkładając rośliny na 
białym papierze – ciemne 
robaczki będą wówczas najlepiej 
widoczne. Zamiast przebierać 
kwiaty w poszukiwaniu insektów 
można je też zwyczajnie 
pozostawić w przewiewnym 

miejscu na 2-3 godziny. 
Niechciani goście powinni w tym 
czasie opuścić swoje 
aromatyczne kryjówki z własnej, 
nieprzymuszonej woli. 

  

Jeżeli bardzo zależy ci na 
łagodnym smaku syropu, 
wówczas musisz spędzić 
dodatkowe kilkanaście minut na 
odcinaniu zielonych części u 
spodu kwiatów przy pomocy 
ostrego nożyka. Możesz je 
zostawić, ale wówczas gotowy 
specyfik będzie odznaczał się 
delikatną goryczką. Jeżeli jednak 
kwiaty są młode, zielone szypułki 
nie powinny mocno zaburzyć 
smaku. 

 Składniki syropu z mniszka 
lekarskiego:  

  

1 litr kwiatów  

2 cytryny 

1 litr wody 

1 kg cukru 

 Przepis na syrop z mniszka 
lekarskiego 

Oczywiście, każde 
stosowanie roślin warto 
skonsultowac z lekarzem  

  

https://magiadotyku.eu/mniszek-zrodlo-zdrowia-i-urody/
https://magiadotyku.eu/mniszek-zrodlo-zdrowia-i-urody/
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Oczyszczone z owadów kwiaty 
umieść w garnku, zalej je zimną 
wodą, a następnie gotuj na 
małym ogniu przez około 15 
minut. Po wstępnej obróbce 
odstaw garnek z kwiatami w 
chłodne miejsce na jedną dobę. 

  

Po upływie zalecanego czasu 
powstały wywar odcedź przez 
sito bądź przez gazę apteczną. 
Otrzymasz czysty nektar, do 
którego wystarczy dodać sok z 
cytryn oraz cukier. Całość 
dokładnie wymieszaj, a następnie 
gotuj na małym ogniu tak długo, 
aż otrzymasz konsystencję 
zbliżoną do miodu (ciągle 
mieszając). Długość obróbki 
cieplnej zależy od preferowanej 
konsystencji. W ciągu 1-2 godzin 
powstanie lekko gęsty, płynny 
syrop, natomiast po 2-4 
godzinach będziemy mieli 
konsystencję gęstą, zbliżoną do 
miodu. 

  

Syrop przelej do gorących 
słoiczków. Nie musisz go 
pasteryzować ze względu na 
dużą zawartość cukru, który jest 
naturalnym konserwantem. 
Pamiętaj jednak, że termin 
ważności takiego domowego 
syropu z mniszka lekarskiego to 
maksymalnie 12 miesięcy. 

  

Jak stosować syrop z 
mniszka lekarskiego? 

Syrop z mniszka lekarskiego 
należy stosować w dawce nie 
większej niż 2-3 łyżeczki 
dziennie, chyba że mamy do 
czynienia z infekcją. Wówczas, 
zarówno w przypadku dzieci, jak i 
osób dorosłych, zaleca się 
stosowanie 1 łyżeczki od 2 do 4 
razy dziennie. Jeżeli stosujemy 
syrop z mniszka lekarskiego na 
poprawę trawienia, łykamy 
łyżeczkę specyfiku tuż przed 
posiłkiem do 3 razy dziennie.  

 Syrop z mniszka lekarskiego, ze 
względu na przyjemny smak i 
miodową konsystencję, można 
stosować do smarowania chleba, 
polewania naleśników czy w 
charakterze środka słodzącego 
do kawy bądź herbaty. 

  

Syrop z mniszka lekarskiego 
– przeciwwskazania 

  

Nawet tak naturalny wyrób, jak 
syrop z mniszka lekarskiego nie 
jest zalecany każdemu. 
Stosowanie specyfiku odradzane 
jest chorym na cukrzycę (ze 
względu na dużą zawartość 
cukru) oraz osobom zmagającym 
się z wrzodami żołądka i 
nadkwasotą.
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      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! 
 

ŚDS to miejsce  

gdzie nikt nikogo nie ocenia,  

a każdy uśmiech jest 

odwzajemniony. 

_______ 

Osoby, zainteresowane 

zapraszamy do kontaktu 

osobistego lub telefonicznego  

pod numerem telefonu  

62 7417 323. 

_______ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.czermin.naszsds.pl

 

 

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

Czermin 1   

63 - 304 Czermin 

  

Tel. :  62 741 73 23 

  

e-mail: sdsczermin@o2.pl 
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