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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. 
 
 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. 

 
 

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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      Turniej tańca  

XII turniej tańca dla osób 
niepełnosprawnych. 

Gości przywitały Paulina 
Biegańska, kierownik ŚDS w 
Czerminie oraz Ewa Serbiak. W 
czasie turnieju - głosami 
uczestników zabawy - wybrano 
królową i króla parkietu. 
Najlepsze, taneczne wrażenie 
zrobili Katarzyna Zagórska i Marek 
Pruski z Powiatowego 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Pleszewie. Goście 
mieli okazję obejrzeć układ 
taneczny zaprezentowany przez 
przedstawicieli ŚDS w Odolanowie 
oraz Domu Pomocy Społecznej w 
Pleszewie. W turnieju wzięli udział 
także przedstawiciele domów 
samopomocy z Czermina, 
Dobieszczyzny, Fabianowa, 
Jarocina, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Nowolipsku. Taniec 
nie był jedyną atrakcją. Druhowie 
z OSP Czermin przygotowali 
pokaz, dzięki któremu każdy 
uczestnik zabawy mógł przez 
chwilę poczuć się jak prawdziwy 
strażak. 

 
 
 

 
 

 
 
                                                                  

Dziękujemy 
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             01.07.2022  
 
nasze zagadki na temat          
bankowości  
 
codziennie masz go w dłoni 
i odbierasz, gdy ktoś dzwoni 
 
gdy gotówki nie masz  
ona cię ratuje 
z nią zapłacisz w sklepie 
za co potrzebujesz  
 
do zapłaty jest na czas  
jeśli nie, to problem masz 
 

Ostatni etap festiwalu cyber 
pomysłów – zdobyliśmy III 
miejsce! 

 
 
Projekt miał na celu 

podniesienie poziomu wiedzy na 
temat bezpieczeństwa finansów 
osobistych poprzez praktyczne 
poznanie zasad bankowości 
internetowej i mobilnej, zasad 
korzystania z mediów 
społecznościowych, 

rozpoznawania oraz sposobów 
unikania cyber- zagrożeń z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii (aplikacji/gry). 
Dzięki Tędy Bezpieczniej 
użytkownik mógł nabyć lub 
rozwinąć „kompetencje 
cyfrowe”, które zwiększą m.in. 
jego swobodę, poczucie 
bezpieczeństwa, a także 
znacząco zmniejszą poczucie 
osamotnienia, wykluczenia. 
 

 
 
 
 

 
 
 

   ca  

 
    k           
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10 lipca 2022 wzięliśmy udział 
w zawodach sportowych w 

Kotowiecku, organizowanych 
przez Polski Związek Kolarski 

pod hasłem  
 

RÓŻNY START TA SAMA META. 
 

 

 
 

 

Kotowiecko – wieś w Polsce 
położona w województwie 
wielkopolskim, w powiecie 
ostrowskim, w gminie Nowe 
Skalmierzyce, na Wysoczyźnie 
Kaliskiej, ok. 7 km od Nowych 
Skalmierzyc, ok. 10 km od Kalisza. 
Osadą wsi jest Pawłówek.  

 

 
 
 
 

 
 

Jakość przeciwników nadaje wartość 

zawodom i cenę zwycięstwu.  

                       Éric-Emmanuel Schmitt 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrowski_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrowski_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Skalmierzyce_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Skalmierzyce_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_Kaliska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_Kaliska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Skalmierzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Skalmierzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%C5%82%C3%B3wek_(powiat_ostrowski)
https://lubimyczytac.pl/autor/15987/eric-emmanuel-schmitt
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Naszym sportowcom                       
serdecznie gratulujemy ! 

 
 
 
14 lipca wybraliśmy się do 
Grodźca, który leży w dorzeczu 
Warty. Położony jest między 
Kaliszem i Koninem. W tym 
rejonie dominuje gospodarka  
rolno-leśna. Obszar nadleśnictwa 
w Grodźcu położony jest na 
obszarze nizinnym.  
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Zwiedziliśmy muzeum 

nadleśnictwa.  
 

 
 

     W nadleśnictwie 
skorzystaliśmy z możliwości  
spacerów po pięknym lesie. 

 

 
  

Był również piknik z pieczonymi 
kiełbaskami przygotowanymi, 
bardzo profesjonalnie,  przez 

naszych uczestników.  
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15 lipca odwiedziła nas 

młodzież z Niemiec, która będąc 
na wymianie międzynarodowej 
brała udział w warsztatach ŚDS, 
wspólnie ze swoimi koleżankami 
i kolegami z Polski oraz 
uczestnikami naszego ośrodka. 
zainteresowani mogli 
uczestniczyć warsztatach 
kulinarnych i artystycznych,  
kreatywnie  spędzając ostatnie 
popołudnie przed wyjazdem.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

sala doświadczania świata  
 

 
 

pracownia rękodzieła  
 

 
 
 

Gołuchów   
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Wyjazd nad jezioro do 
Gołuchowa 

20 Lipiec 2022 
Tym razem wybraliśmy się do 

Gołuchowa na plażę. 
 

 
 
 

           Plażing 
żartobliwie: leżenie na plaży; 

plażowanie 
(Słownik Języka Polskiego) 
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Panują tu wspaniałe warunki 
do wypoczynku, każdego lata 

przyjeżdżają tu ludzie z każdego 
regionu Polski. Warto choć na 

chwilę tu przyjechać i skorzystać 
z szeregu atrakcji. 

 

 
 
 

Helioterapia, czyli leczenie 
słońcem, sprawdza się w 
przypadku wielu chorób. 

 

 
 
 

Helioterapia jest jedną z 
powszechnie praktykowanych 
metod fizykoterapii, stosowana 
jest też w kosmetyce. Bazuje na 
wykorzystaniu naturalnego 
światła słonecznego, odróżniając 
się tym samym od innych odmian 
światłolecznictwa, opartych na 
sztucznym promieniowaniu 
nadfioletowym lub 
podczerwonym.  

Helioterapia, choć naturalna, jest 
uznawana za metodę leczniczą 
przez świat nauki akademickiej. 
Jeden z twórców tego nurtu, 
Duńczyk Niels Finsen został w 
1903 roku uhonorowany nagrodą 
Nobla w dziedzinie nauk 
medycznych. W ten sposób 
doceniony został jego wkład w 
opracowanie metod leczenia 
światłem słonecznym 
przewlekłych chorób skórnych 
oraz krzywicy.  

Szczególnie ta ostatnia budziła 
wówczas żywe zainteresowanie. 
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Choroba ta spowodowana jest 
niedoborem witaminy D3, czego 
główną przyczyną jest 
niewystarczająca ekspozycja na 
światło słoneczne.  

Leczenie słońcem oddziałuje na 
naturalne procesy zachodzące w 
organizmie człowieka, do których 
zaistnienia niezbędne są 
odpowiednie dawki 
promieniowania ultrafioletowego. 
Uznaje się, że światło słoneczne 
bezpośrednio lub pośrednio: 

• wpływa na syntezę 
witaminy D3 i zwiększa 
gęstość tkanki kostnej, 
zapewniając właściwy 
wzrost i 
zapobiegając krzywicy  w 
okresie dziecięcym,  a także 
chroniąc przed osteoporozą 
w wieku senioralnym; 

• stymuluje gruczoły 
dokrewne. Zwiększa 
wydzielanie 
neuroprzekaźników 
odpowiedzialnych za 
utrzymanie dobrego 
nastroju, takich jak 
dopamina i serotonina; 

• pobudza aktywność 
melanocytów, stymuluje 
wydzielanie melaniny, czyli 
naturalnego barwnika 
skóry; 

• zwiększa wydolność 
oddechową, poprawia pracę 
serca; 

• poprawia przemianę 
materii, zwiększa apetyt, 
normalizuje procesy 
wchłaniania składników 
odżywczych z pokarmu. 

 

O ile zabiegi z użyciem światła 
sztucznego wymagają 
zastosowania specjalistycznych 
lamp emitujących promieniowanie 
o właściwej długości, o tyle 
helioterapia jest jedną z 
najbardziej naturalnych i 
całkowicie darmowych metod 
leczenia. Aby osiągnąć właściwy 
efekt terapeutyczny, wystarczy 
przez kilkanaście minut 
przebywać na świeżym powietrzu 
w słoneczny dzień.  

Te i wiele innych porad i 
ciekawostek znajduje się w linku 
poniżej: 

https://www.medme.pl/artykuly/helioterapia-
leczenie-sloncem-w-fizykoterapii-i-
kosmetyce,87183.html 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.medme.pl/artykuly/helioterapia-leczenie-sloncem-w-fizykoterapii-i-kosmetyce,87183.html
https://www.medme.pl/artykuly/helioterapia-leczenie-sloncem-w-fizykoterapii-i-kosmetyce,87183.html
https://www.medme.pl/artykuly/helioterapia-leczenie-sloncem-w-fizykoterapii-i-kosmetyce,87183.html
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21.08.2022 Finał Ogólnopolskich 
Konfrontacji Artystycznych Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w 
Dobrzycy. Ewa Serbiak  swoją 
interpretacją  piosenki 
"Kasztany" zachwyciła widownię 
i zdobyła III miejsce. Moc 
ogromnych wzruszeń i 
niezapomnianych ludzi zostanie z 
nami do następnego roku!  
 

 

 
 
 

 
                

              14.08 2022    
Dożynki w Czerminie 

Nasi uczestnicy brali udział w 
obchodach uroczystości 

dożynkowych w  Czerminie. 
Zaprezentowali pieśń ludową, 

którą ćwiczyli na zajęciach 
muzykoterapii w ŚDS. Występ 

był bardzo udany i spotkał się z 
ciepłym przyjęciem publiczności. 

Gratulujemy i dziękujemy za 
miłe wspomnienia. 
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Aktywni bez    
granic  

 
 

24.08.2022 – dzień pełen 
wrażeń! 

 
Aktywnie braliśmy udział w 

zawodach sportowych 
zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób  
Niepełnosprawnych „MIŚ”.  

W ramach terapii umiejętności 
społecznych utrwalaliśmy 

pozytywne wzorce zachowań 
społecznych. 
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   26.08.2022 
 

 

 

 
 

 
 

Wieś położona jest nad Prosną.  
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Wybraliśmy się do Łęgu na 
zakończenie lata. Nad pięknie 
zadbaną przystanią zjedliśmy 

pieczone kiełbaski i spędziliśmy 
miło czas wspominając letnie 
wyjazdy i planując kolejne 

atrakcje.  
 

    02.09.2022 
 

Relacja z wyjazdu do 
Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Pleszewie na 
Potańcówkę w klimacie PRL! 

Super zabawa! 
 
 

 

 
 
 

 
 

PRL- owskie pyszności  
paluszki, blok czekoladowy z 
mleka w proszku, śledzik, 

oranżada.... 
 
 

 
 

goździki.... 
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Narodowe czytanie  
 

Tego samego dnia, po 
południu braliśmy udział w 

czytaniu narodowym. W tym 
roku zaprezentowaliśmy balladę 

romantyczną  Adama 
Mickiewicza pt: Świtezianka w 
wykonaniu Ewy i Ryszarda.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

08.09.2022 
 

I Plenerowe Spotkanie 
Integracyjne "Żegnaj lato za 

rok" u naszych kolegów z ŚDS w 
Dobieszczyźnie 
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9 września w Gostyniu braliśmy 
udział w XXIII Ogólnopolskim 
Festiwalu Artystycznym "Bez 
Barier - Święta Góra 2022" 

organizowanym przez 
Stowarzyszenie "Dziecko", 

Kongregację Oratorium Księży 
Filipinów na Świętej Górze oraz 

PCPR w Gostyniu.  
Z festiwalu wróciliśmy z 

nagrodami w konkursie piosenki 
na żywo "Muzyka Bez Barier". 

Ewa Serbiak wyśpiewała 3 
miejsce natomiast Krystian 

wystrzelał sobie 2 miejsce. To 
był miło spędzony dzień na 

festiwalowej przygodzie "Bez 
Barier". 
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 Święto ziemniaka w 
Fabianowie  
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Nasza propozycja na wyjazd 
do Fabianowa to była: Sałatka 
ziemniaczana z ogórkiem 
kiszonym lub małosolnym 

Sałatka ziemniaczana w 
najprostszej wersji? To chyba 
właśnie ta z ogórkami kiszonymi 
lub małosolnymi (można też użyć 
korniszonów), która świetnie 
pasuje do kiełbasy z grilla. By była 
najlepsza, warto pozwolić jej 
chwilę 'odpocząć' w lodówce. 

Składniki: 

• kilogram młodych 
ziemniaków lub ziemniaków 
sałatkowych 

• 5-6 ogórków kiszonych lub 
małosolnych 

• pęczek szczypiorku 
• 2 ząbki czosnku 
• 2 łyżki majonezu 
• 2 łyżki kwaśnej śmietany lub 

gęstego jogurtu 
• sól i pieprz do smaku 
• opcjonalnie: łyżeczka 

musztardy dijon lub 
sarepskiej 

Sposób przygotowania: 

Ziemniaki ugotuj w mundurkach w 
osolonej wodzie, odcedź i ostudź. 
Następnie obierz i pokrój w 
grubszą kostkę. Ogórki również 
pokrój w kostkę lub plasterki i 
odsącz z nadmiaru płynu - nie 
powinny być zbyt mokre. 

Pozostałe składniki porządnie 
wymieszaj. Następnie połącz z 
ziemniakami i ogórkami. Odstaw 
do lodówki na ok. godzinę, żeby 
smaki się przegryzły. 

Czy surowe ziemniaki mogą 
wywołać gorączkę? 

  

Zwykłe surowe ziemniaki są 
kompletnie nieszkodliwe. Po 
prostu niesmaczne, i tyle. 
Gorączkę może wywołać 
zjedzenie surowych ziemniaków z 
zielonym miąższem (co 
oznacza, że dojrzewały na słońcu) 
albo takich, które – zbyt długo 
przechowywane – zaczęły 
kiełkować. 

Dlaczego zielone ziemniaki mogą 
wywołać gorączkę? W 
zazielenionych częściach bulwy 
ziemniaka, a także w  kiełkach i 
oczkach, z których kiełki 
wyrastają, znajduje się silnie 
trujący glikozyd o nazwie 
solanina. 

Jej największe stężenie mają 
naziemne części rośliny: łodyga, 
liście, kwiaty i owoce. Gotowanie 
osłabia toksyczność tej substancji, 
ale na surowo może wywołać 
klasyczne zatrucie pokarmowe, 
łącznie z gorączką. Podobne 
właściwości mają niedojrzałe 
pomidory. 
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Tym, którzy chcieliby to 
potraktować jako wskazówkę, z 
serca to odradzamy, bo po 
pierwsze, może się to skończyć 
pobytem w szpitalu, a po 
drugie – solanina jest 
rakotwórcza. 

 

https://www.crazynauka.pl/czy-
surowe-ziemniaki-moga-wywolac-
goraczke/ 

               30.09.2022 

Październik to czas zbierania 
plonów i robienia przetworów.  W 
tym roku królowały pomidory i 
jabłka. Będą z nich na zimę 
wspaniałe obiady.  

 

 

 

 

6 października wzorem lat 
ubiegłych w naszym ośrodku już 
po raz XI odbył się Turniej Gry w 
Warcaby. W turnieju brało udział 
24 zawodników z 6 ośrodków 
wsparcia: ŚDS Pleszew, PŚDS 
Pleszew, ŚDS Jarocin, ŚDS 
Dobieszczyzna, DPS Pleszew oraz 
gospodarze ŚDS Czermin. W rolę 
sędziów, którzy czuwali nad 
prawidłowym przebiegiem gry 
wcielili się tradycyjnie uczniowie z 
Zespołu Szkół w Czerminie klasa 
8b, a rolę głównego sędziego 
objął Pan Łukasz Orszulak. 
Celem Turnieju była integracja 
uczestników, rozwijanie 
umiejętności logicznego myślenia, 
a także radzenia sobie w 
sytuacjach problemowych i 
dostosowania się do reguł gry. 
Warcaby to najpopularniejsza gra 

https://www.crazynauka.pl/czy-surowe-ziemniaki-moga-wywolac-goraczke/
https://www.crazynauka.pl/czy-surowe-ziemniaki-moga-wywolac-goraczke/
https://www.crazynauka.pl/czy-surowe-ziemniaki-moga-wywolac-goraczke/
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strategiczna. Wymaga od graczy 
umiejętności przewidywania oraz 
wyobraźni. Turniej został 
dofinansowany ze środków 
PFRON.  
Na podium stanęli: 
I miejsce: Pan Ryszard Sękowski z 
ŚDS Pleszew  
II miejsce: Pan Jan Poprawski z 
ŚDS Jarocin  
III miejsce: Pan Zenon Bartczak z 
DPS Pleszew  
Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za 
obecność  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Zbliża sie pora jesienna. Czas 
sprzyjający refleksjom. Będziemy 
też przygotowywać się do świąt, 
robić świąteczne ozdoby i 
wyczekiwać tego magicznego 
czasu....... by dzielić go z innymi, 
wzajemnie się wspierać i 
okazywać zrozumienie. Bo tylko 
wtedy wszystko ma sens, kiedy 
jesteśmy razem, a czasem 
wystarczy nawet  być tylko obok, 
ale być. Tylko tyle i aż tyle. 
Życzymy wszystkim pięknej 
jesieni i zapraszamy do lektury 
kolejnego kuriera.  

 

Do usłyszenia! 
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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! 

 

ZAPRASZAMY       
SERDECZNIE 

Osoby, zainteresowane zapraszamy do kontaktu 
osobistego lub telefonicznego  

pod numerem telefonu  
62 7417 323. 

 


