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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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Tak było....... 
13 października 2022 

Spartakiada sportowo- 
rekreacyjna "Razem Łatwiej o 

sukces". Dziękujemy 
organizatorom, Wielkopolskiemu 

Związkowi Kolarskiemu za 
zaproszenie na tę imprezę. 

 
 
 

 
 

Do zawodów ćwiczyliśmy na 
boiskach szkoły oraz w parku.  

 
 

 
 
 
 
 

 
                     

 
 

Nasza ekipa dzielnie 
reprezentowała  gminę Czermin 
w Kaliszu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cena sukcesu to ciężka praca,  
poświęcenie i determinacja, by 

niezależnie od tego czy w danej 
chwili wygrywamy czy 

przegrywamy dawać z siebie 
wszystko” – Vince Lombardi 
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11 listopada 

Święto Niepodległości 
 

Współcześnie, obchody Święta 
Niepodległości z udziałem 
najwyższych władz państwowych 
odbywają się na placu marsz. 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. My obchodziliśmy je w 
gronie najbliższych recytując 
wiersze i śpiewając żołnierskie 
pieśni. 
 
bo .....w historii polski tak się 
zdarza  
był kiedyś ponad wiek niewoli  
11 listopada 
nasz kraj z niewoli sie 
wyzwolił.... 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_marsz._J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_marsz._J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Nieznanego_%C5%BBo%C5%82nierza_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Nieznanego_%C5%BBo%C5%82nierza_w_Warszawie
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Zaduszki  
 

 

 
 
Zaduszki znane również jako 
Dzień Zaduszny albo Święto 
Zmarłych co roku obchodzone są 
2 listopada, po uroczystości 

Wszystkich Świętych. W kościele 
katolickim jest to czas na 
wspominanie wszystkich 
zmarłych wiernych. Tradycyjnie 
Zaduszki wiążą się z 
odwiedzaniem grobów bliskich, 
zostawianiem na nich kwiatów i 
zniczy oraz modlitwą za tych, 
którzy odeszli. 

 
 

 
 
Modliliśmy się za dusze naszych drogich 
zmarłych... 
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Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Czerminie z nagrodą w 

konkursie "Działania 
proekologiczne i prokulturowe w 

ramach strategii rozwoju 
województwa wielkopolskiego" 

organizowanego przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

Nasza instytucja otrzymała 
jedną z czołowych nagród w 
wysokości 11.000,00 zł za 

projekt "Eko akcja- jak nie my 
to kto?" w kategorii proekologia. 

Ogromnie się cieszymy! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

             Andrzejki  
 
 
 
 

 
 
Andrzejki przywędrowały do 
Polski w połowie XV wieku. Od 
tamtej pory – w miastach, 
miasteczkach i na wsiach w 
wigilię dnia św. Andrzeja, 
wieczorem 29 listopada, wielu 
ludzi gotuje specjalne kluski, 
leje wosk przez dziurkę od 
klucza lub sięga po talię kart, 
aby wywróżyć sobie przyszłość. 

 
 
 
 

 U nas były wróżby, tańce i ....pizza :)  

https://www.facebook.com/people/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Czerminie/100064767696722/?__cft__%5b0%5d=AZW2OJM72jH6PQWyC8OmKmLa_R70B8F5a1ZXtA44E9Wt9Fz_s9YvoESJ1g5-_X0zvkYa0VdBXSS7NJsEkbHbYS4j11szBC1JS5Y6_0JsoXkcfcnXfcGxKAIXdj10geh5kJrrRzJiIwRM5Kg24iLqqPyY94GPAxjGJQLnQP_zCjF5PXyZCiDAHA2zHHOmDGJYjoEYePTtlKGg-0heKSJ2FgC0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/people/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Czerminie/100064767696722/?__cft__%5b0%5d=AZW2OJM72jH6PQWyC8OmKmLa_R70B8F5a1ZXtA44E9Wt9Fz_s9YvoESJ1g5-_X0zvkYa0VdBXSS7NJsEkbHbYS4j11szBC1JS5Y6_0JsoXkcfcnXfcGxKAIXdj10geh5kJrrRzJiIwRM5Kg24iLqqPyY94GPAxjGJQLnQP_zCjF5PXyZCiDAHA2zHHOmDGJYjoEYePTtlKGg-0heKSJ2FgC0&__tn__=-%5dK-R
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nasz grudniowy wyjazd do kina  

to 15 bohaterów i 5 
wyjątkowych 

historii rozgrywających sie w 
zaśnieżonej, 

mroźnej Warszawie w trakcie 
wigilii Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
6 grudnia Mikołajki  
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miło jest podarować 

drugiej osobie uśmiech.... 
 

    Zwyczaj wręczania 
prezentów w Mikołajki wywodził 
się ze średniowiecznych legend 
o życiu świętego Mikołaja, które 

stały się bardzo popularne 
dzięki przedstawieniom 

wystawianym od X wieku 6 
grudnia. My również staramy się  

kultywować tę tradycję 
i obdarzamy się drobnymi 

upominkami. 
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Poznański Jarmark Bożonarodzeniowy             14 Grudnia 2022  

 Wizyta w galerii handlowej 

i przygotowania do świąt:)  
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a tak przygotowywaliśmy się do świąt ... 
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WIGILIA 2022  

    

 

Świąt wypełnionych 
spokojem i miłością 
życzą uczestnicy i 
pracownicy ŚDS w 

Czerminie 
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Nowy rok rozpoczęliśmy z nowym projektem 
KULTURALniePEŁNOSPRAWNI, w ramach którego nasz zespół wokalny 
Tulipany 6 stycznia 2023r. brał czynny udział we mszy świętej, a po niej 

wykonał piękny Koncert Kolęd. 
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       ALBERTIANA  2023 
  
„Albertiana” to Ogólnopolski 
Festiwal Twórczości 
Teatralno-Muzycznej Osób 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną „Albertiana” 
organizujemy razem 
z Fundacją im. Brata Alberta.  
 
Ewa przeszła kolejny etap 
eliminacyjny i piosenką „ Małe 
tęsknoty” wywalczyła drugie 
miejsce w finałowych 
zmaganiach. Serdecznie jej 
gratulujemy i niezmiernie 
cieszymy sie z jej sukcesów!  
 
Pomysłodawczynią projektu jest 
Anna Dymna. Finałowa gala 
„Albertiany” odbywa się na Dużej 
Scenie Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chcąc przybliżyć trochę sylwetkę 
Anny Dymnej zachęcamy do 
odwiedzenia strony internetowej 
z wszystkimi edycjami tego 
konkursu.  

http://mimowszystko.org 

 

 

 

Braw
o Ewa 
!!! 

http://mimowszystko.org/
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Anna Dymna zadebiutowała 
na scenie w 1969 r. 
Ma w dorobku ponad trzysta ról 
teatralnych i filmowych. 
Od początku kariery związana jest 
z Narodowym Starym Teatrem 
w Krakowie. 

  

 

Anna Dymna z Tomaszem 
Stockingerem w filmie „ Znachor” 
1969rok. 

Pracowała z najwybitniejszymi 
polskimi reżyserami, m.in.: 
Andrzejem Wajdą, Konradem 
Swinarskim, Jerzym 
Jarockim,  Jerzym  Grzegorzewski
m, Jerzym Hoffmanem, 
Kazimierzem Kutzem, Teresą 
Kotlarczyk, Barbarą Sass i Janem 
Klatą. Od 1990 jest pedagogiem w 
Akademii Sztuk Teatralnych im. 
Stanisława Wyspiańskiego w 
Krakowie, a także – od 2002 r. – 
inicjatorką i gospodynią 
Krakowskich Salonów Poezji, 
gdzie, w kameralnej atmosferze, 
dzięki wybitnym twórcom oraz 
aktorom, kultywuje się wartość i 
piękno żywego słowa. Starania 

Anny Dymnej sprawiły, że Salony 
Poezji działają obecnie w 
kilkudziesięciu polskich miastach, 
a także za granicą.  

Za łączenie pracy na scenie, w 
filmie, szkole teatralnej z 
niezwykle skuteczną działalnością 
na rzecz osób chorych i 
niepełnosprawnych Akademia 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie 
nadała Annie Dymnej najwyższą 
godność akademicką – tytuł 
doktora honoris causa. Od 2003 
r., na antenie TVP2, aktorka 
prowadzi cykliczny program 
telewizyjny „Anna Dymna – 
Spotkajmy się”. Porusza w nim 
tematy miłości, akceptacji, 
samotności, szczęścia, wiary i 
nadziei. Gośćmi audycji – 
dwukrotnie nominowanej do 
Nagrody im. Andrzeja 
Wojciechowskiego, przyznawanej 
za materiały dziennikarskie, które 
wpływają na życie Polaków – są 
osoby niepełnosprawne oraz 
ciężko chore. 
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17 stycznia  

Finał III Edycji Konkursu na Kartkę 

Bożonarodzeniową organizowany 

przez oddział Wielkopolski PFRON w 

Poznaniu.  

 

 

 

 

27 stycznia gościliśmy w Muzeum 

Regionalnym w Pleszewie i 

podziwialiśmy piękną wystawę 

Szopek Bożonarodzeniowych. 
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           Ślub doskonały!   

               23.01.2023  

 

obejrzeliśmy w  auli UAM im. prof. 

Jerzego Rubińskiego w Kaliszu. 

Mieliśmy okazję obejrzeć historię 

pewnej rodziny z  dylematem 

miłosnym i odwiecznej walce serca z 

rozumem w tle. Nasi podopieczni 

mieli okazję na żywo zobaczyć grę 

aktorską, niecodzienną scenografię 

oraz efekty dźwiękowe i świetlne. 

Wszyscy spędzili wyjątkowe chwile, 

które pozostaną na długo w ich 

pamięci. Do domów powrócili 

zadowoleni, pełni wrażeń, z 

uśmiechem na twarzach, nową 

wiedzą oraz odrobiną teatralnej 

magii. 

KULTURALniePEŁNOSPRAWNI 

 

 

 

 

„Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy.” 

Ozymandias 

Jednym z ważnych dla nas zadań w 

ramach projektu 

KULTURALniePEŁNOSPRAWNI jest 

cykl spotkań w Bibliotece Gminnej w 

Czerminie. Uczestnicy bardzo miło 

zostali przywitani przez Panią 

kierownik Zofię Straszewską, która w 

interesujący sposób przedstawiła 

funkcjonowanie biblioteki. Spotkanie 

rozpoczęła od omówienia działów 

bibliotecznych przeplatając bogato 

ilustrowanymi książkami. Uczestnicy 

dzielili się posiadanymi 

wiadomościami oraz z 

zainteresowaniem słuchali 

opowiadań bibliotekarki. Celem 

spotkań jest kształtowanie kultury 

czytelniczej, rozwijanie 

zainteresowań uczestników oraz 

szerzenie nawyku sięgania po książki. 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się 

z praca w bibliotece, przeprowadzić 

wywiad z panią kierownik biblioteki, 

który ukaże się już w naszym 

najbliższym Kurierku ŚDS. Spotkanie 

zakończyło się kawą i ciastkiem. 
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             30 styczeń 2023 

wywiad miesiąca 

Zofia Straszewska   

 

 

 

 

 

 

 

1. ŚDS: Jakie książki ludzie 
najchętniej wypożyczają? 

ZS: Jeśli chodzi o naszą bibliotekę  
to u nas czytelnicy to w większości 
kobiety. Z tego powodu są to 
najczęściej biografie, romanse, 
książki obyczajowe...choć kobiety 
lubią także kryminały. Panowie w 
większości wypożyczają sensacje, 
książki popularno-naukowe oraz 
historyczne. Dzieci najczęściej 
wypożyczają bajki i lektury.  

2. ŚDS:Ile książek znajduje się 
w czermińskiej bibliotece?  

ZS:Ogólnie w Czermińskiej 
Bibliotece Publicznej i jej filiach 
znajduje sie około 16 000 książek.  

3. ŚDS:Jakie są kary za 
zniszczenie, zgubę lub 
przekroczenie terminu 
wypożyczenia książki? 

ZS:Ponieważ panuje u nas 
przyjazna atmosfera i 
zrozumienie, jako takich kar nie 
ma. Jest za to obustronne 
porozumienie i umowa z 
czytelnikiem, że w razie 
zniszczenia danej pozycji czytelnik 
ją odkupuje.  

4. ŚDS:Co najbardziej lubi pani 
w swojej pracy? 

ZS: Najbardziej lubię kontakt z 
ludźmi, jestem bardzo związana z 
tą gminą. Mam tutaj przyjaciół i 
znajomych. 
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Jeśli chodzi o pracę, bardzo lubię 
nowe książki, ich zapach... lubię 
uśmiech na twarzach czytelników, 
kiedy przychodzą nowe książki.  

5. ŚDS: Czy część książek, 
które znajdują się w 
bibliotece Pani przeczytała? 

ZS:Mam swoje ulubione książki, 
bardzo lubię dobry kryminał, 
biografię czy książki popularno-
naukowe. Jest tu część książek, 
które przeczytałam. Moja mama 
tez czyta kryminały i ma 82 lata. 
Nie ważne, co czytasz, ważne, że 
czytasz. Ten kontakt ze słowem 
pisanym w dobie internetu jest 
bardzo0 ważny, bo później jest 
niestety problem z pisaniem. Nie 
ma co dyskutować, trzeba czytać.  

6. ŚDS:W razie pożaru, czy 
można wynieść lub 
zabezpieczyć książki? 

ZS:Tak naprawdę to nie wiem, 
które książki bym ratowała 
najpierw. Raczej staram sie 
zapobiegać takim sytuacjom np. 
poprzez dbanie o bezpieczeństwo 
w budynku. Kiedy opuszczam 
bibliotekę wyłączam  wszystkie 
urządzenia. Dbam o 
bezpieczeństwo.  

7. ŚDS:Jak długo pracuje Pani 
w bibliotece? 

ZS:Od 1994 roku, czyli prawie 29 
lat. 

8. ŚDS:Czy zawód bibliotekarki 
był Pani wymarzonym 
zawodem? 

U mnie życie zatoczyło takie koło, 
bo już w szkole podstawowej nr 2 
i potem w liceum chciałam być 
bibliotekarką, ale zniechęciła mnie 
koleżanka do szkoły 
bibliotekarskiej, więc wybrałam 
moją drugą ścieżkę, którą była 
pedagogika. Pracowałam w 
przedszkolu w Czerminie. Później 
kiedy urodziłam własne dzieci 
zaproponowano mi pracę w 
bibliotece, którą przyjęłam. 
Skończyłam bibliotekarstwo i 
moje życie zatoczyło w pewien 
sposób koło, czuję że tak właśnie 
miało być :) 

   dziękujemy za rozmowę! 

W ramach przedwiosennej lektury 
chcemy zainteresować naszych 
czytelników postacią Marii Thun. 
Dziś przybliżamy jej sylwetkę. 

Życie i działalność Marii Thun w 
gospodarstwie  ekologicznym. 
Maria Thun urodziła się 24 
kwietnia 1922 r. Była kobietą 
bardzo ambitną , jej celem było  
zdobywanie wiedzy i dokonywania 
nowych obserwacji. Dorastała w 
małym gospodarstwie jako Maria 
Jueg. Rodzina była skazana na 
siebie , każdy z jej członków 
wykonywał przepisane mu 
obowiązki . Starano się nie 
przeszkadzać Marii w 
zaspokojeniu głodu wiedzy , 
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której łaknęła od najmłodszych lat 
. Nie zrażała się tym i starała się 
uczyć wszystkiego co było 
możliwe . Ojciec nauczył ją pracy 
z roślinami i rozumienia zjawisk 
przyrodniczych . Zajmowała się 
ziołami leśnymi i domowymi 
sposobami leczenia . Na początku 
lat czterdziestych spotkała 
Waltera Thuna , malarza i jej 
późniejszego męża , została przez 
niego i jego brata wprowadzona w 
antropozofię , co otworzyło przed 
nią nowy  świat , który ostatecznie 
zaspokoił jej pragnienie wiedzy . 
W tym czasie zbliżyła się również 
do rolnictwa i rozwinęła głęboką 
miłość do idei rolnictwa 
biodynamicznego . Kilka lat 
później Maria Thun zaczęła brać 
udział w wydarzeniach 
organizowanych przez Koło 
Badawcze Rolnictwa 
Biodynamicznego . Wkrótce też 
spotkała się z kursem rolniczym 
Rudolfa Steinera . Rozumienie 
wpływu ciał niebieskich i pogody 
na wzrost roślin przekazał Marii jej 
ojciec , gdy była dzieckiem .Frans 
Rulni opublikował kalendarz 
sadzenia i siewu , uwzględniający 
wskazówki Rudolfa Steinera , 
udostępnił go Marii do jej 
doświadczeń zasiewania. Maria 
doszła do wniosku , że jeśli 
kosmos działa na roślinę poprzez 
glebę niezbędna jest jej uprawa 
przed siewem . Tylko wówczas  
kosmos korzystnie oddziałuje na 
glebę i tylko wtedy są możliwe  
obserwacje zmian w roślinach 

spowodowane jego wpływem . 
Zdawała sobie sprawę , że 
również słońce , które w trakcie 
wprowadzenia doświadczeń 
przechodziło z jednego znaku w 
drugi , miało wpływ na zmiany w 
roślinach . To skłoniło ją do 
ułożenia nowych serii 
doświadczeń . Wyniki tych 
doświadczeń stały się podstawą 
do ułożenia kalendarza 
biodynamicznego, który może być 
przydatny już wkrótce do 
wiosennych zasiewów  . Maria 
Thun zmarła 9tego lutego 2012 
roku . 

 

03. 02. 2023                                 

Karnawał 
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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. 

 


