
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

Istotnym elementem naszych działań jest 

tradycja i dbałość o jej pielęgnowanie. 

                                                  

 Tradycja w ŚDS 

 

 Tradycja jest integralnym elementem każdej 

kultury, społeczności. Dzięki niej utrwalamy, 

pielęgnujemy i dbamy o istotne momenty w 

naszym życiu. Porządkuje ona naszą społeczną 

rzeczywistość, wyznaczając bieg wydarzeń, 

aktualne aktywności. W Środowiskowym Domu 

Samopomocy wspólnie, uroczyście obchodzimy 

swoje urodziny, święta wielkanocne i 

bożonarodzeniowe. Przygotowujemy tradycyjne 

potrawy i oryginalne dekoracje, wykonujemy 

okolicznościowe utwory muzyczne, utrwalamy 

zwyczaje. Nie zapominamy o życzeniach dla 

bliskich i ważnych nam osób. Dbamy o właściwą 

danym wydarzeniom atmosferę. W tych ważnych 

chwilach stajemy się gospodarzami i chętnie 

przyjmujemy gości. Budujemy wspólnotę i 

jednocześnie stajemy się częścią społeczeństwa, 

które wyznaje te same wartości.   
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Moim zdaniem czas świąteczny zmienia ludzi na 

lepsze. Stają się milsi. Lubię ten czas. Lubię przygo-

towywać posiłki świąteczne, sprzątać, nakrywać do 

stołu. Cały rok na to czekam. (Ewa– uczestniczka 

zajęć ŚDS) 

 

KOT nie drapie, czyli Kwestionariusz Osobowy 

Tubylca. W tej części prezentujemy sylwetki 

uczestników i pracowników ŚDS oraz naszych przyja-

ciół. Przyłapany w locie, przystanął na moment i zgo-

dził się opowiedzieć o sobie. Kto? Wyjątkowy pan w 

czerwieni... 

 

Kto (Ty jesteś)? Mikołaj. Mówią, żem święty. Mo-

ja żona czasem twierdzi inaczej ;) 

Co (lubisz)? Lubię ludzi, zwierzęta, naturę. Dobry 

film, kawę i spadające gwiazdy. Ciasteczka, którym 

trudno się oprzeć, gdy odbieram listy z życzeniami. 

Jazz i od czasu do czasu – cygaro. Spacery i loty nad 

dachami. 

Jak (wygląda Twój dzień)? Powszechny? Dość 

typowo. Z moją Mikołajową siadamy do wspólnego 

śniadania i rozmawiamy o snach (jeśli je zapamięta-

my), o życiu, trochę żartujemy i wspominamy niekie-

dy naszą młodość. Marzymy o lepszym świecie, jaki 

dawniej mogliśmy obserwować. Wszak żyjemy dość 

długo ;) Pamiętamy czasy, gdy ludzie żyli ze sobą, a 

nie obok siebie. Wracając do pytania – dzień upływa 

nam na pracy i drobnych przyjemnościach. Zaczyna-

my go i kończymy wspólnym posiłkiem. 

Gdzie (widzisz przeszkody)? W braku wiary w 

dobro. W kompleksach. W zamknięciu się na siebie i 

na drugiego człowieka. W blokadach rosnących do 

miary muru. 

Kiedy (czujesz się szczęśliwy)? Kiedy widzę błysk 

szczęścia w oczach. Gdy czytam listy od dzieci. Gdy 

spoglądam w rozgwieżdżoną noc i po raz kolejny 

uświadamiam sobie, że wszyscy żyjemy pod jednym 

niebem, jak pod jednym dachem. I to jest piękne.    

I to jest magia... 
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Zachęcamy do kontaktu 
697 982 093 

kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl 

Zdrowych, spokojnych i pełnych radosnych  
   uniesień Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęścia w nadchodzącym 2017 roku 
życzy Czytelnikom Wielokropków  

Społeczność  
             Środowiskowego Domu Samopomocy  

           PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. 


