Dobre praktyki…
W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy cykl, w
którym prezentujemy organizacje, firmy, osoby
wspierające ŚDS.
By nasze działania były efektywniejsze niezbędna
jest współpraca z opiekunami uczestników.
Odbywa się ona na wielu płaszczyznach, dzięki

czemu budujemy naszą społeczność. Rodzice
angażują się między innymi w prace w ogrodzie,
organizację spotkań okolicznościowych. Zdarza
się, że pomagają w zakupie różnych potrzebnych
rzeczy. Dziś chcielibyśmy wspomnieć o Pani
Elżbiecie i Panu Leszku Wichowskim, którzy po
raz kolejny przekazali na rzecz placówki duuużą
ilość sztućców. Dziękujemy Państwu serdecznie.

Drodzy Państwo, zbliża się czas, kiedy możecie
zadecydować o przekazaniu 1% z Waszego
podatku
na
wybraną
organizację
pożytku
publicznego. Zachęcamy, byście wybrali nas –
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną.
Od
lat
zmieniamy się i rozwijamy utrzymując wysoki
poziom
wsparcia
osób
niepełnosprawnych.
Nie
zmarnujemy
Państwa
pieniędzy.
Prosimy o przekazanie:

NR 3/2018/ PRZEGLĄD MARCOWY

1% PODATKU
PSONI KOŁO W GORZOWIE WLKP.

KRS 0000085133
DZIĘKUJEMY!!!
Środowiskowy Dom Samopomocy
jest
dziennym
ośrodkiem
wsparcia
przeznaczonym dla 35 dorosłych osób z
niepełnosprawnością intelektualną różnych stopni.
Celem głównym działalności ŚDS jest pomoc
uczestnikom zajęć w osiągnięciu jak największej
sprawności
w
zakresie
czynności
dnia
codziennego
i
funkcjonowania
w
życiu
społecznym.
Każdy miesiąc w ŚDS ma
swój
rytm,
swoisty
charakter.
Pory
roku,
święta,
uroczystości
determinują
nasze
działania. Wiosna – nowa
energia, radość, porządki!
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DYŻUR PRZY NISZCZENIU DOKUMENTÓW
- JEDNA Z ULUBIONYCH CZYNNOŚCI
UCZESTNIKÓW ŚDS

Pani Elżbieta Wichowska

Zorganizowaliśmy warsztaty
tworzenia ozdób wielkanocnych

Witamy w marcowym nastroju!
Nadszedł miesiąc, na który większość z nas czekała z niecierpliwością. Marzec niesie ze sobą obietnicę
słońca i wyższych temperatur. – Akurat!!!:) Cóż, my mimo wszystko z wiosenną energią przystąpiliśmy
do marcowych działań. Zrobiliśmy wiosenne porządki, zorganizowaliśmy świąteczne spotkania z bliskimi,
warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych, na które zaprosiliśmy mieszkańców DPS Nr 2. Wypróbowaliśmy nowe wiosenne przepisy kulinarne, pamiętaliśmy o relaksie:) Poza tym nasze zaproszenie przyjął
podróżnik, fotograf pan Sławomir Sajkowski, który swoją prezentacją przeniósł uczestników w dalekie
strony, nieznany im świat egzotycznych krain, ludzi, zwyczajów…
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