
Środowiskowy Dom Samopomocy 

jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 37 
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.  

I Ty możesz nas wesprzeć 
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wspieranie naszej 

organizacji. Państwa zaangażowanie ułatwia nam stały 
rozwój i podejmowanie nowych działań w zakresie 

wspierania osób z niepełnosprawnością. Zachęcamy do  
dalszej aktywności. Szczegóły programu faniMani.pl oraz 

możliwości przekazania 1% na nasze Koło na stronie:  

http://psonigorzow.org.pl/ 
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MARZEC 

DOBRE PRAKTYKI 

Dziś chcielibyśmy 

zaprezentować 

nasze dobre 

praktyki 

polegające na 

umożliwianiu 

aktywności  

osobom  

z poważnymi 

trudnościami 

ruchowymi. 

Specjalistyczny przycisk, tzw. switch  podłączony do 

urządzenia sterującego umożliwia komunikację, a także 

służy do włączania i wyłączania  urządzeń elektrycznych, 

co zapewnia poczucie sprawstwa i gwarantuje aktywność 

uczestników z niepełnosprawnością ruchową.  

Urządzenia są aktywowane poprzez uderzenie przycisku 

dłonią, łokciem, delikatne dotknięcie lub zbliżenie np. 

jednego palca. Uczestnicy uruchamiają w ten sposób m.in. 

czajnik elektryczny, mikser, włączają lampkę.  

Na górnym zdjęciu prezentujemy uruchamianie szlifierki 

do drewna przez jednego z uczestników, na dolnym 

radość z aktywności i zadowalające efekty współpracy 

pedagoga i uczestnika:)  

http://www.psonigorzow.org.pl/pl/
https://fanimani.pl/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-uposledzeniem-umyslowym-kolo-w-gorzowie-wlkp/
http://www.psonigorzow.org.pl/pl/


 

Zachęcamy do kontaktu 
697 982 093 

kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl Uuu! Ależ ta szlifierka  

wibruje! 

Witamy Was serdecznie! 
 

Marzec minął niepostrzeżenie i znów się z Wami spotykamy:) Tym razem przyjrzymy się aktualnym poczynaniom grupy IV, która na co dzień pracuje z p. Katarzyną Surowiec i p. Beatą Hawryluk.  
Krótko przedstawimy Wam naszą dobrą praktykę dotyczącą wykorzystywania fantastycznego urządzenia, które pozwala na aktywność osobom z trudnościami w komunikacji i poruszaniu się. 
Zajęcia w grupie IV organizowane są w taki sposób, by uczestniczące w nich osoby doświadczały nowych sytuacji i pogłębiały swoją sprawczość, o czym pisaliśmy już wcześniej. Sporo czasu poświęcamy 
także na stymulację wielozmysłową, natomiast  potrzeby i możliwości uczestników powodują konieczność stosowania przez nas technik komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Między innymi w tym 
celu tworzymy pomoce komunikacyjne wykorzystujące zdjęcia i symbole, opracowujemy tablice informacyjne dotyczące planu zajęć oraz ramowej strukturyzacji dnia. Na wspomnianych tablicach  
uczestnicy zaznaczają też swoją obecność—patrz zdjęcie na stronie pierwszej:)  
Od marca, w grupie III, IV i V trwają prace w ramach arteterapii nad przygotowaniem prac, którymi pochwalimy się 10.04.2019r. o godzinie 10:00 podczas Wystawy Wiosenno-Wielkanocnej Rękodzielnic-
twa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, na I piętrze w sali nr 101. Baranki, które wypasają się w aktualnym numerze Wielokropków są pierwszym efektem 
prac. Uczestnicy grupy IV zakupili produkty do przygotowania masy solnej, wspólnie ją wyrobili, rozwałkowali, ulepili baranki, które po wysuszeniu pomalowali i śmignęli lakierem...ufff, tyle pracy!  
Nie mogę się doczekać, aż zaprezentujemy Wam prace na drewnianych krążkach, które póki co są wytrwale oszlifowywane podczas zajęć. 
Zapraszając do lektury, przyjemności tej wiosny Wam szczerze życzymy!!! 

Zakupy zawsze  

       poprawiają mi humor! 

         Wałkowanie ciasta  

jest interesujące! Ja tam wolę malowanie  

stopami! 

Patryk, włączaj! Ile można czekać?:) 

Tadam!  

Takie baranki stworzyliśmy! 


