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I Ty możesz nas wesprzeć, 

razem możemy więcej  
 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe  
wspieranie naszej organizacji.  

Państwa zaangażowanie ułatwia nam stały  
rozwój i podejmowanie nowych działań  

w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością. Za-
chęcamy do  dalszej aktywności.  

Szczegóły programu faniMani.pl  oraz możliwości przeka-
zania 1% na nasze Koło na stronie:  

psonigorzow.org.pl 

 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

 
Jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 37 

dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osobami ze 

spektrum autyzmu. Celem głównym działalności ŚDS jest 
pomoc  uczestnikom w osiągnięciu jak największej sprawno-
ści w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania 
w życiu społecznym. Działamy od poniedziałku do piątku  w 

godz. 7:00-16:00 realizując różnego rodzaju zajęcia aktywizu-
jąco-wspierające i terapeutyczne  w celu poprawienia jakości 

życia osób z niepełnosprawnością.  
  
 

Kiermasz Świąteczny 

 
W ramach „dobrych praktyk” tegoroczny kiermasz 

świąteczny miał charakter bardzo kameralny. 
Rok rocznie Uczestnicy wraz z Terapeutami 

przygotowują ozdoby świąteczne, którymi mogą 
obdarować siebie lub swoich najbliższych przekazując 

nam jedynie symboliczną „cegiełkę”, dzięki której 
możemy rozwijać dodatkowe działania terapeutyczne. 
Ten rok  zaowocował w prześliczne wianki i stroiki,  

wykonane często z najprostszych, dostępnych 
każdemu materiałów jak szyszki, orzechy, igliwie, 

płatki kosmetyczne. 

Obraz  malowany 
na desce autorstwa 
Eweliny Mierzwy– 
uczestniczki gr. I 

https://fanimani.pl/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-uposledzeniem-umyslowym-kolo-w-gorzowie-wlkp/


Zachęcamy do kontaktu 
697 982 093 

kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl 

Wesołych Świąt 

Bez względu na ograniczenia, pomimo własnych trudności jeste-
śmy gotowi nieść pomoc innym potrzebującym. Poświęciliśmy 
swój czas i włożyliśmy serce w zorganizowanie paczki w ramach 
akcji „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenia „Wiosna”.  Dzięki 
wsparciu pozostałych placówek Koła oraz innych zaprzyjaźnio-
nych darczyńców udało się obdarować wybraną rodzinę najpo-
trzebniejszymi dla Nich artykułami. Jesteśmy dumni, że mogli-
śmy pomóc! 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie! 

 
POMAGAMY INNYM 

Boże Narodzenie  
to przyjaźń, miłość, 
dobro i ciepło zawarte  
drobnych gestach, 
w działaniach, we wspólnym  obcowaniu. 
Pomimo ograniczeń jesteśmy w stanie potrzebą chwili być 
razem, dzielić wspólnie radość nadchodzącego świątecznego  
okresu. Spotkania Wigilijne choć tym razem w mniejszych 
gronach stanowią dla nas wartość budującą wspólnotę i 
przynoszącą radość! 


