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 zajęć poprzez naukę i rozwijanie
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym.

Co mówią osoby, którym staliśmy się bliscy?
Najważniejsze według mnie jest to, żeby nie
kategoryzować ludzi. Nie dzielę ludzi, każda
osoba jest dla mnie ważna, każda ma swoją
wartość. I chyba stąd bierze się łatwość
nawiązywania kontaktów. Uważam ponadto, że
dobro zawsze wraca.
Elżbieta Wawrzyniak - Sklep Kardamon
Chciałam rozszerzyć Dyskusyjny Klub Książki,
otworzyć się na większe środowisko. Rozmowa
o książce jest trudna, ważna jest otwartość na
drugiego człowieka.
Beata Toruńska - WiMBP

Nie oczekujemy specjalnego traktowania,
ale akceptacji i zrozumienia.
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Minął rok od momentu, kiedy po raz pierwszy,
poprzez gazetkę Wielokropki zaprosiliśmy Was,
drodzy Czytelnicy, do świata naszej społeczności
–
społeczności
Środowiskowego
Domu
Samopomocy PSONI Koła w Gorzowie Wlkp.
Przez ten rok umacniał się trwający od wielu lat
proces
faktycznego
włączania
osób
z
niepełnosprawnością intelektualną w życie
społeczne. Nasze Wielokropki okazały się
kolejnym, istotnym i pomocnym narzędziem w
tym procesie. Dziś gorzowianie okazują coraz
większą
przychylność,
często
sympatię,
zrozumienie i akceptację dla inności osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
W tym czasie na naszej drodze pojawiły się
wyjątkowe osoby, którym dziś pragniemy
szczególnie podziękować.

Lubię ludzi, a wy jesteście nowymi ludźmi w
moim
życiu.
Uczycie
mnie
rozmawiać
o książkach.
Elżbieta Jaworek-Klatta - WiMBP

Instytucje państwowe, którym jesteśmy
wdzięczni za dotychczasową współpracę:

Musimy być na siebie otwarci, musimy mieć
szacunek do ludzi bez względu na rodzaj
niepełnosprawności. Nie możemy być na siebie
obojętni, tworzymy rodzinę. Jestem jedną
z was.
Elżbieta Ładnowska - START GZSN

 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie,

Kilkanaście lat temu byłem pracownikiem
Środowiskowego Domu Samopomocy, pozostał
.
sentyment i sympatia. Bliskie są mi sprawy
społeczne, życie zawodowe związałem z trzecim
sektorem. Poza tym lubię was.
Grzegorz Witkowski - MagnetOffOn

 Ewa Stachowiak, Paweł Duliniec-Stajnia Bonanza

 Lubuski Urząd Wojewódzki,
 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.,
 Wojewódzka i

Miejska Biblioteka Publiczna
w Gorzowie Wlkp. Dział zbiorów specjalnych

Inicjatywy prywatne, za które dziękujemy:
 Elżbieta Wawrzyniak-Sklep Kardamon
 Grzegorz Witkowski- Klub MagnetOffOn
 Magnus Andersson i Lenart Pettersson

Wyjątkowa otwartość i niepowtarzalna atmosfera:
 Start. Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych

Czasopismo

Środowiskowego Domu Samopomocy
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
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