DOBRE PRAKTYKI

Kontynuujemy cykl, w którym prezentujemy
organizacje, firmy i osoby wspierające
ŚDS.
Dziś
naszą rubrykę dedykujemy Nadleśnictwu
Strzelce Krajeńskie.
Organizacja sierpniowego biwaku była dla nas
bardzo ważnym działaniem, a zaopatrzenie
obozowiczów
w
drewno
stanowiło
jedno
z wyzwań. Z pomocą przybył Nadleśniczy
Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie – pan
Grzegorz Jankowski, który poza tym, że
wyposażył nas w furę tego niezbędnego surowca,
to dodatkowo zadbał o jego przywiezienie na
miejsce naszego wypoczynku.

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.

6-8/2018/LATO W ŚDS

Lato to idealny czas na doświadczanie
nowych sytuacji i aktywne spędzanie czasu
wolnego
Za nami wiele wydarzeń, a m. in:
 długo wyczekiwane, fantastyczne
spotkanie z Policjantem;
 praca nad produkcją filmu poklatkowego
w ramach konkursu PFRON;
 wyjazdy nad jezioro;
 wyjazd na ryby;
 biwak w miejscowości Ługi;
 plenerowe wyjścia w poszukiwaniu cienia.

Czasopismo
Środowiskowego Domu Samopomocy
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 697 982 093
e-mail: kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl
http://psonigorzow.org.pl/
CZERWIEC-SIERPIEŃ 2018

DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA!!!

...ŻEGNAJ LATO

WYJAZD
NA RYBY

BIWAK
W ŁUGACH

PRACA NAD
FILMEM
- KONKURS
PFRON

SPOTKANIE
Z
POLICJANTEM

WYJŚCIA
W POSZUKIWANIU
CIENIA

Witajcie
Czytelnicy
Wielokropków
rozgrzani
tegorocznym
słońcem
i
oczekiwaniem
na
kolejny
numer
naszej
gazetki!
Zaniepokojonych naszą dwumiesięczną nieobecnością uspokajamy – to tylko przerwa wakacyjna,
na którą zdecydował się solidarnie nasz zespół redakcyjny. Mimo letniego luzu, należnego absolutnie
każdemu, trochę się u nas działo. Poza dwutygodniową przerwą w lipcu doświadczaliśmy nocowania pod
namiotami, pływania w jeziorze i nocnych chwil przy ognisku w miejscowości Ługi. Nakręciliśmy film
poklatkowy w ramach konkursu PFRON, do którego wykorzystaliśmy ponad 5 tysięcy zdjęć, kilogram
plasteliny i caaaałą wyobraźnię:) Trzymajcie kciuki, bo wyniki konkursu już 5 września!!!

Zachęcamy do kontaktu
697 982 093
kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl

