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Środowiskowy Dom Samopomocy 

jest dziennym ośrodkiem wsparcia 

przeznaczonym dla 35 dorosłych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Celem 

głównym działalności ŚDS jest zwiększenie i 

podtrzymanie aktywności życiowej 

uczestników poprzez naukę, rozwijanie 

umiejętności w zakresie czynności dnia 

codziennego i funkcjonowania w życiu 

społecznym. Ponadto od wielu lat 

organizowane są dodatkowe działania w 

ramach różnorakich projektów.  

                                                    

                 Dodatkowe projekty 

Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu 

Samopomocy korzystają z dodatkowych 

działań w ramach projektów, które 

rozszerzają ofertę wsparcia i jednocześnie 

są odpowiedzią na potrzeby osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 

opiekunów w Kole PSOUU w Gorzowie Wlkp. 

Są to projekty konkursowe dofinanso-

wywane ze środków PFRON, Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Marszałka Województwa Lubuskiego oraz 

inicjatywy pracowników ŚDS. Działania 

obejmują rehabilitację ruchową, 

logopedyczną, integrują osoby z 

zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny ze 

środowiskiem lokalnym oraz prowadzą do 

zwiększenia samodzielności uczestników      

i poprawy jakości ich życia. 
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                 Czasopismo 

 Środowiskowego Domu Samopomocy 

Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 ŚDS Koło PSOUU, ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. +48 697 982 093 

e-mail: kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl 

http://psouugorzow.org.pl/ 
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Moim zdaniem... dodatkowe projekty są bardzo po-

trzebne naszym dorosłym dzieciom, jak i nam – rodzicom. 

Niektóre zajęcia (rehabilitacja, terapia logopedyczna, ky-

noterapia) usprawniają fizycznie, inne działania (wyjazdy) 

integrują nas wewnątrz stowarzyszenia, ale także otwiera-

ją społeczeństwo na nas. Następuje wymiana doświadczeń 

i zdobywanie nowych. Czujemy się wzbogaceni, ośmieleni, 

wzmocnieni. (p. Elżbieta – mama uczestniczki) 
 

KOT nie drapie, czyli Kwestionariusz Osobowy 

Tubylca. W tej części prezentujemy sylwetki 

uczestników ŚDS. Poznajcie Pawła – mężczyznę, któ-

ry marzy o tym, by mieć w swoim ręku kilka fachów. 
 

Kto (Ty jesteś)? – Jestem przyjacielem, kolegą,  

synem, bratem. 

Co (lubisz)? – Lubię chodzić do kościoła i służyć do 

mszy świętej. Lubię sprzątać, pomagać innym. Lubię 

podróżować. Lubię występować, malować, gotować, 

szyć, wyklejać. 

Jak (wygląda Twój dzień)? – Dzień zaczynam od 

ubrania się, śniadania i toalety porannej. Potem 

przyjeżdżam z bratem do Środowiskowego Domu 

Samopomocy, gdzie biorę udział w zajęciach. 

Wszystkie bardzo lubię. Po obiedzie mama przyjeż-

dża po mnie i po brata samochodem i wracamy do 

domu. Czasem jeździmy po drodze do sklepu. Poma-

gamy mamie nieść zakupy. W domu oglądam telewi-

zję, lubię Telewizję Trwam, słucham Radia Maryja, 

rozmawiam z mamą, sprzątam. Po kolacji idę się 

myć i przed snem modlę się.  

Gdzie (widzisz przeszkody)? – Trudna jest dla 

mnie polityka, nie rozumiem polityków, nie lubię jak 

się kłócą i boję się złych wiadomości (np. o wojnie). 

To mi przeszkadza w cieszeniu się życiem, staję się 

smutny. 

Kiedy (czujesz się szczęśliwy)? – Gdy oglądam 

Telewizję Trwam, gdy jem dobry obiad, gdy podró-

żuję, gdy przychodzę tutaj (ŚDS), gdy jestem na 

spacerze, gdy wyobrażam sobie, że jestem harce-

rzem, policjantem, strażakiem lub listonoszem. 
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Witamy ciepłojesiennie! 

Cieszymy się, że sięgasz po kolejny numer „Wielokropków”. Tym razem chcemy podzielić się 
informacjami na temat kilku z realizowanych u nas projektów. Jakie są to projekty, co wnoszą do życia uczestników i ich 
najbliższych, skąd płynie źródło finansowania? Niezmiennie – zapraszamy do stałych rubryk, a w nich m.in. KOT, który 
wcale nie drapie, a ma wiele do powiedzenia i pragnie, byście poznali go bliżej. Jest także galeria fotografii okraszona 
opisami zajęć oraz jesienne akcenty. Pozdrawiamy z okolic! 

Zachęcamy do kontaktu 
697 982 093 

kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl 

 

 Projekt współfinansowany z PFRON 
„Specjalistyczne wsparcie osób  

niepełnosprawnych szansą na ich 
samodzielność” to m.in. zajęcia z 

fizjoterapeutą, logopedą, kynoterapeutą. 

 Kluczowe działania projektu dofinansowywanego  
z Ministerstwa RPiPS w ramach Programu „Oparcie 
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” to 

wyjazdy w góry, nad jezioro, ciekawe warsztaty  
i wyczekiwany bal integracyjny.  

Weekendowe treningi samodzielności 
zakładają sprawdzenie umiejętności i rozwój 
samodzielności uczestników ŚDS poprzez 

pobyt w nieznanym środowisku,          
bez obecności rodziców.  

(gościmy w innych śds,  jeździmy komunikacją 
publiczną, sami planujemy, robimy zakupy, gotujemy)  


