Kontakty z ludźmi, bywanie w
różnych, przyjaznych miejscach jest
dla uczestników ŚDS bardzo istotnym
elementem zajęć. Zapytani, co w
tym jest dla nich najważniejsze,
powiedzieli:
 Lubię wyjścia i spotkania,
dyskoteki. Lubię chodzić na randki.
Chcę być kochana. (Joanna)

Najbardziej lubię chodzić do
biblioteki i na zabawy. Lubię ludzi.
(Anna)

Wychodzenie do miasta uspokaja
mnie. Lubię zwiedzać, poznawać
ludzi i spotykać dawnych
znajomych. (Małgorzata)

Wyjścia rozluźniają mnie,
uspokajają, uspołeczniają.
(Waldemar)

Cieszę się, gdy jestem między
ludźmi. (Ewa)
 Najbardziej lubię wyjścia do
biblioteki. Chodzimy na spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki
Mówionej – rozmawiamy o
książkach, podoba mi się to.
(Paweł)

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.
Każdego dnia zabiegamy o wielość,
różnorodność, a przede wszystkim o
jakość kontaktów z różnymi ludźmi.
One bezpośrednio wpływają na nasze
doświadczenia
i
są
jednym
z
niezbędnych komponentów dobrego,
satysfakcjonującego
życia. Czujemy
się pewnie w swoim gronie, pod
bezpiecznym dachem. Zależy nam
jednocześnie na otwieraniu kolejnych
drzwi. Nie chcemy przy tym czuć się
jedynie
gośćmi,
ale
pragniemy
budować dobre sąsiedztwo, istnieć,
poszerzać osiedle pełnowartościowych
relacji.
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Jesienne dzień dobry!
I niespodziewanie nadszedł czas, kiedy wiatr wplątuje liście we włosy. Szeleszczą klonowe, dębowe,
brzozowe, a słońce bawi się między kolorami i zagląda w źrenice. I jak tu nie kochać jesieni? ;)
W najnowszym wydaniu Wielokropków co nieco o aktywnościach listopadowych. W galerii znajdziecie
Zachęcamy do kontaktu
697 982 093
więc migawki ze spotkań ze studentami AWF, z andrzejkowej zabawy, a także jesiennych spacerów,
kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl
plenerów fotograficznych. Jaki jest wspólny mianownik tych działań? Poczytajcie, zapraszamy
i niezmiennie pozdrawiamy z okolic. :)

