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Trening umiejętności społecznych cd. 
Trening aktywnego udziału w leczeniu  farmakologicznym. Celem treningu jest stopniowe osiąga-
nie przez pacjenta coraz  większej samodzielności dotyczącej własnego leczenia farmakologicznego. 
Zakres I. Uzyskanie informacji o leczeniu przeciwpsychotycznym, o lekach i ich działaniu. Zakres II. 
Zasady samodzielnego przyjmowania leków i ocena skutków ich działania. Zakres III. Rozpoznanie 
objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi. Zakres IV. Ustalenie z lekarzem spraw związanych z le-
czeniem. Chodzi tu przede wszystkim o nauczenie pacjenta, w jaki sposób ma skutecznie uzyskać 
pomoc w wypadku problemów związanych z farmakoterapią; ćwiczy się, na przykład, opisywanie 
objawów i zmian w samopoczuciu. (kontynuacja w następnym numerze).

Pogoda w czerwcu i lipcu  za-
chęcała do aktywności. Byli-
śmy w Łazienkach Królew-
skich, gdzie  zwiedziliśmy 
Pałac Myśliwiecki i Podcho-
rążówkę, w Domu Spotkań  
z Historią, gdzie wysłucha-
liśmy opowieści z kresów 
– „Druskienniki - moja mi-
łość” oraz spacerowaliśmy 
po Starym i Nowym Mieście. 
Zorganizowaliśmy Piknik  
z ogniskiem i kiełbaskami. 
Relaksowaliśmy się w na-
szym ogrodzie .

Wycieczki



Grill w ogródku
Uczestnicy ŚDS, Klubu i Świetlicy grillowaniem przywitali 
lato. Było to spotkanie integracyjne uczestników ŚDS, Klu-
bu i Świetlicy, oraz byłych uczestników ŚDS i Klubu. Gril-
lowanie połączone było z treningiem umiejętności życio-
wych. Przy grillu dzielnie pracował Pan Tomek, pilnował, 
żeby nie spaliła się kiełbasa i kaszanka, pomagał mu Pan 
Filip, który zajął się zaproszonymi gośćmi.

Szkolenia
Pracownicy Działu Oparcia Społecznego w czerw-
cu uczestniczyli w szkoleniu w zakresie przeciwd-
ziałania przemoc y w rodzinie. Było to trzydniowe 
bardzo intensywne szkolenie  w  Białobrzegach 
zorganizowane w ramach projektu systemowego 
„Przemocy w rodzinie NIE”, współfinansowanego 
ze Środków Unii Europejskiej  w ramach Europe-
jski go Funduszu Społecznego.
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Krótko:
01 czerwiec – Międzynarodowy Dzień Dziecka
14 czerwiec – Światowy Dzień Krwiodawca
20 czerwiec – Światowy Dzień Uchodźcy
23 czerwiec – Dzień Ojca
26 czerwiec –  Międzynarodowy Dzień Walki  

z Narkomanią
26 czerwiec – Zakończenie Roku Szkolnego
30 czerwiec – Podano wyniki matur
11 lipiec – Światowy Dzień Ludności
24 lipiec –  Święto Policji
25 lipiec – Dzień Kierowcy

Imieniny:
Pani Małgosia
Pan Jan
Panowie Piotr i Paweł  
Panowie Krzysztofowie
Pani Marta

Co sądzą  
uczestnicy o ŚDS
„Bez Tego Domu często bym zapadała na 
chorobę jaką miałam” Teresa

„Ten Dom czyli ŚDS jest dla mnie niezbęd-
ny do prawidłowej egzystencji”

„Zajęcia z psychoedukacji oraz o zdrowiu 
psychicznym i somatycznym stwarzają  
możliwość lepszego zrozumienia swojej 
choroby” Waldek

Zajęcia rozwijają intelekt i uczą nas jak 
pomagać sobie w naszej niepełnospraw-
ności”

„Gdy przychodzę do ŚDS mija moja przy-
musowa samotność”  Marta

„W tym Domu znalazłam logiczne podej-
ście do człowieka i jego problemów”

„W Domu na ul. Żytniej”mam to czego 
w duchu pragnęłam doznać od mojej 
mamy, czyli logicznego zachowania”

„Czuję, ze nie jestem sama, że ktoś zna się 
na mojej chorobie. Tego potrzebuje i to 
mam teraz” Ania.

Ile czasu potrwa  
rozkład, jeżeli  
wyrzucisz do wody?  
Będąc nad  
wodą pamiętaj!
Gazeta 6 –  tygodni
 Ogryzek jabłka – 2 miesiące
 Niedopałek papierosa – 1- 5 lat 
 Plastikowa reklamówka –10-20 lat
 Styropianowy kubek – 50 lat
 Plastikowa butelka – 450 lat
 Aluminiowa puszka od napojów – 200 lat
 Szklana butelka – nie rozkłada się.


