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Hortiterapia na Żytniej
Na Żytniej mamy piękny ogród, który stanowi podstawę do prowadzenia 
zajęć z hortiterapii ( ogrodoterapii). Podstawowym założeniem 
hortiterapii jest obcowanie z naturą, której już w starożytności 
przypisywano lecznicze moce. Hortiterapia wpływa na zwiększenie 
koordynacji ruchowej, poprawia kondycję psychiczną i fizyczną, obniża 
stres, napięcie i agresję, poprawia koncentrację i podnosi poczucie 
własnej wartości i pewności siebie. W naszym ogrodzie wiosna przyszła 
z fiołkami, których słodki zapach wprowadził wspaniały nastrój. Podczas 
cieplejszych i słonecznych dni, przygotowaliśmy  miejsca na nowe 
rośliny, wypieliliśmy  byliny, które czarują nas letnimi barwami.  Mamy 
nadzieję, że w tym roku zakwitną ogrodowe Juki. Obserwowaliśmy  
wzrost tulipanów i właśnie doczekaliśmy się ich kwitnienia. Kontakt  
z żywymi roślinami uwalnia w nas pozytywne emocje, uspokaja  
i wycisza, buduje więź między nami oraz poczucie odpowiedzialności.
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2 kwietnia 
w siedzibie lokalu OPS na Żytniej odbyło 
się spotkanie wielkanocne dla uczestni-
ków Środowiskowego Domu Samopomo-
cy i Klubu „Pod Daszkiem”.  Kultywowanie 
tradycji, wspólna organizacja spotkań 
świątecznych stanowią element terapii, 
uczestnicy nabywają umiejętności, które 
mogą wykorzystać w codziennym życiu. 
Spotkania świąteczne to czas wspólnych 
rozmów i czasami też refleksji. Dla niektó-
rych uczestników spotkania takie są jedy-
ną okazją do przeżywania Świąt.

organizuje już po raz 
VII Konkurs Literacki 
dla warszawskich ŚDS. 
Nasi uczestnicy też 
biorą  w nim udział, 
Nasze poetki mają 
nadzieję, że  
w tym roku zdobędą 
pierwsze miejsce.

Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
na Ursynowie



„ Życie moje”
Życie moje osiadło w ciszy
jak biała mgła nad doliną
przemija jak wspomnienia
z dawnych lat, przepływa
jak leniwa rzeka
w jednej chwili dopadła  
mnie choroba
lecz ja nie uciekam od niej
wypowiedziałam jej wojnę
której celem jest zachowanie
człowieczeństwa 
i umiejętność
życia na pograniczu 
dwóch światów.
    (RP)

Dyskryminacja  
i stereotypy.
Nasi uczestnicy często opatrzeni są etykietką „chore-
go psychicznie” Społeczeństwo polskie w większoś-
ci używa w stosunku do chorych psychicznie określeń  
o charakterze pejoratywnym, pogardliwym co skutkuje 
wrogim nastawieniem. Większość uważa, że osoba cho-
ra psychiczna jest agresywna, niebezpieczna, dlatego na 
zajęciach obalamy te mity. Dyskutujemy  o stereotypach ,  
uprzedzeniach i dyskryminacji. Warsztaty prowadzone na 
ten temat dały uczestnikom możliwość aktywnego uczest-
nictwa, uświadomiły, że bardzo często używamy i posłu-
gujemy się stereotypami.

Goście na Żytniej
28 kwietnia odwiedzili nas przedstawiciele Centrum 
Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego:  lekarz medycyny 
pan Marek Balicki,  specjalista psychiatra pan Maciej  Mosk-
wa, mgr Krzysztof Kraszewski, mgr Katarzyna Stankiewicz  
i Pani Monika Pawelczyk. Goście zapoznali się z działalnością 
naszej placówki i zostały omówione zasady współpracy 
Ośrodka Pomocy Społecznej z Centrum. 
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Ciekawostki
2 kwietnia - Światowy Dzień Autyzmu 

7 kwietnia - Dzień Pamięci o Holocauście

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych ( Polska).

15 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Kombatanta

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca

Imieniny obchodził  w tym miesiącu Pan Jerzy.

Konkurs
Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2015 r.  
w nowej siedzibie Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ulicy Pachnącej 95 na Ursynowie. 

10. kwietnia
uczestnicy Środowiskowego Domu  i Klu-
bu byli na wystawie „Sztuka Iranu wio-
senny powiew” w Galerii Lufcik Warszawa  
ul. Mazowiecka 11 A. Wystawa obejmuje 
dzieła grupy współczesnych artystów 
irańskich i stanowi pierwszy etap prezen-
tacji współczesnej sztuki irańskiej.


