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Święta na żytniej
23 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Klubu i Świetlicy. Ten wyjątkowy dzień uświetnił swoja 
obecnością  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Pan Mariusz Budziszewski.
Zaczęło się przywitaniem gościa przez Panią Bogusławę Biedrzycką Dyrek-
tora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Następnie 
Pan Burmistrz i Pani Dyrektor złożyli  życzenia świąteczne. Nasi uczestnicy 
przygotowali też część artystyczną po której wszyscy dzieliliśmy się opłatki-
em. Było czuć niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia. 

1. jeść zdrowiej i uczestniczyć w codziennej terapii ruchem.
2. nie rezygnować z marzeń
3. regularnie przyjmować leki
4. dbać o dobre relacje z ludźmi
5. starać się podchodzić do życia pozytywnie, mniej narzekać
6. ograniczyć palenie
7. uczestniczyć w zajęciach 
8. poszukać u siebie mocnych stron
9. być bardziej śmiałym, nie unikać ludzi
10. pogodzić się z rodziną.
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Sylwestrowe
szaleństwa
Jak co roku w Klubie 
„Pod Daszkiem” 
31.12. w godzinach 
od 15.00 do 20.00 
odbyła się zabawa 
sylwestrowa. 
Uczestnicy bawili się 
przy dobrej muzyce, 
o którą zadbał jeden 
z klubowiczów 
Pan Janusz. 
Pożegnaliśmy stary 
rok i składaliśmy 
sobie życzenia 
noworoczne Do 
Siego Roku.

Noworoczne  
postanowienia  
uczestników śds  
i klubu.



Kolędowanie 
Okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku jest 
czasem kolędowania. 16.01.2015 r. w Środow-
iskowym Domu Samopomocy uczestnicy ŚDS  
i Świetlicy   wraz z Zespołem Bogdan Bend wspólnie  
śpiewali kolędy i pastorałki. Zespół przygotował bogaty 
repertuar, w którym znalazły się obok  tradycyjnych 
kolęd i te mniej znane. Jak zawsze naszym  gościom nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku.

Wycieczki 
W styczniu dopisała pogoda, uczestnicy ŚDS  
i Klubu postanowili wyruszyć na wycieczki po 
Warszawie. 18.01. zwiedzali Zamek Królewski, 
25.01. Pałac „Pod Blachą”, „Arkady Kubickiego”  
i fortyfikacje dawnego zamku. 

Psychorysunek jest jedną z bezpieczniejszych  form 
zajęć diagnostyczno-terapeutycznych. 
Własna twórczość poszerza dostęp do treści nieświ-
adomych i odsłania to, co trudno wyrazić słowami. 
Rysunek interpretuje się zawsze całościowo,biorąc 
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„gdzie mieszka 
szczęście?”  
- psychorysunek w śds

Pacjent ma prawo do:
PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA
•	 prawo	do	świadczeń	zdrowotnych	odpowiadających	wymaganiom	wiedzy	medycznej
•	 prawo	do	natychmiastowej	pomocy	medycznej	w	zakładach	opieki	zdrowotnej	
•	 prawo	do	intymności	i	poszanowania	godności	osobistej
•	 wyboru	lekarza	pierwszego	kontaktu	i	lekarza	specjalisty	(nie	wymagana	rejonizacja)
•	 wyboru	szpitala
•	 wiedzy	na	temat	naszego	stanu	zdrowia	i		zabiegów,	które	są	proponowane
•	 tajemnicy	lekarskiej
•	 obecności	osoby	bliskiej	przy	badaniu	lekarskim,	jeżeli	wyrażamy	taką	zgodę
•	 wglądu	w	historię	choroby	i	jej	kopiowania
•	 prawo	do	wyrażania	zgody	na	przeprowadzenie	badania.
•	 prawo	do	wyrażenia	pisemnej		zgody	na	zabieg	operacyjny.	

11 stycznia – Dzień Wegetarian 
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia -  Dzień Dziadka
23 stycznia – Dzień bez opakowań foliowych
imieniny obchodził Pan Seweryn

KRÓTKO

pod uwagę wszystkie jego elementy. Zwraca się 
uwagę na kolory, proporcje, odległości elementów, 
nacisk kredki na kartkę. 
Podczas ostatnich zajęć, terapeuta zadał pytanie: 
„Gdzie mieszka szczęście ?” uczestnicy odpowi-
adali na to pytanie na papierze. 

Gdy omawialiśmy prace, okazało się, że szczęście 
mieszka w rodzinie, w lesie, w niebie, w górach  
i jeziorach i w naszym w Środowiskowym Domu 
Samopomocy, którym wielu zastępuje dom rodzin-
ny. Tu uczestnicy  znaleźli satysfakcjonujące kontak-
ty interpersonalne,  przyjaciół a nawet partnerów.  
Tu czują się  akceptowani, rozumiani  i bezpieczni.


