Moim zdaniem... Pracujące tu panie i panowie są potrzebni. Pomagają nam, opiekują się
nami, uczą. Lubię ich bardzo (uczestniczka zajęć Małgorzata). Lubię
ich za uśmiech, dobre słowo, pomoc i ich pracę. To
mnie cieszy i sprawia, że
lepiej się czuję (uczestnik
zajęć -Waldemar).
KOT nie drapie, czyli Kwestionariusz Osobowy Tubylca. W tej części prezentujemy sylwetki
uczestników i pracowników ŚDS.
Dziś poznajcie Katarzynę — szefową załogi ŚDS,
ceniącą uczciwość i dobre poczucie humoru, kobietę do tańca i do różańca, osobę, z którą konie
kraść i pracować, kolekcjonerkę zegarków ;)
Kto (Ty jesteś)? – kobieta pracująca, aktywna, kochająca życie i ludzi.
Co (lubisz)? – Lubię swoją pracę. Lubię wyzwania i kontakt z ludźmi oraz dobre jedzenie.
Jak (wygląda Twój dzień)? – Rozpoczynam go
o 5:45 i do 23-ciej wypełniają go ludzie, rozmaite działania, książki i fotografia.
Gdzie (widzisz przeszkody)? – Przeszkody
traktuję jako wyzwania, z którymi zwyczajnie
się mierzę. A rzeczy, na które nie mam wpływu,
staram się akceptować z pokorą.
Kiedy (czujesz się szczęśliwa)? – Szczęśliwa
czuję się kiedy chodzę po górach, jeżdżę na rowerze, robię zdjęcia, kiedy mogę komuś pomóc,
kiedy mogę realizować swoje pomysły i gdy uda .
mi się „zarazić” nimi innych ludzi.
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jest
dziennym
ośrodkiem
wsparcia
przeznaczonym dla 35 dorosłych osób z
niepełnosprawnością
intelektualną.
Celem
głównym działalności ŚDS jest zwiększenie i
podtrzymanie aktywności życiowej uczestników
zajęć poprzez naukę i rozwijanie umiejętności w
zakresie
czynności
dnia
codziennego
i
funkcjonowania w życiu społecznym.
Nad
prawidłowym
przebiegiem
procesu
terapeutycznego czuwa wykwalifikowana kadra,
która 21 listopada obchodziła swoje święto —
Dzień Pracownika Socjalnego. Dlatego to
pracownikom ŚDS poświęcamy aktualny numer
Wielokropków :)
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Pedagodzy, fizjoterapeuci, instruktorzy terapii
zajęciowej, opiekunowie, a także psycholog,
logopeda, kynoterapeuta. Prywatnie-ciekawi,
fajni ludzie, realizujący się w rodzinach, w
przyjaźniach, w muzyce, w podróżach, w poezji
i
wielu
innych
obszarach.
Zawodowoprofesjonalni i zaangażowani. Pracują z pasją
odczytując, rozumiejąc i respektując potrzeby
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdego dnia dbają o dobro uczestników zajęć,
organizując im warunki bezpiecznego rozwoju
podczas pobytu w placówce.
Dlaczego to wyjątkowy Zespół? Wszystkich
cechuje
ciekawość
drugiego
człowieka,
wrażliwość i wyjątkowe poczucie humoru oraz
wiara w to, że niemożliwe nie istnieje:)
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