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celem Klubu Rodzin jest utworzenie i umocnionie
sie(i W5porcio poprzeż grupĘ sqmopomocoWq dlo

członkóW rodzin osób z zoburzeniomi psychicznymi
i niepełno5proWnościq intelektuolnq.
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Klub samopomocy

W ram..h Proj€ktu " Now. jakość żyG|, , ,ou wój T itu€ lPołecznych świad,zonyó
wśóoł;.2ńoŚcllokalń.jwcmińl,lęcżna"d,iałaxlubsamopomocy,

x|.b;;;;k;; *,p."ia dla o,ób dorosłych ż zaburz€nlami psy(hl<znyni,

olerta ski€row.M j.st do osób. klór€ r€ wztlędu na 3woją rytuację ży<iową wyn|kająCą

;;;fi;il;;-.;;y." poszurują rontaitu z rudźmi opodobnych doswlad<u eńiach,

na.,lu pomoc u<zestnikom w ak(€Pt,<ji ,horoby i radz,niu
-'-'- .Jf,. ."i"o."l.ym iy,iu w jak ńijbardzi,i saty5hk,jonujący śPosób,

ważńvń zadani€ń pr..y xlubu j,st bu,towani, w,jemnych r,l"ji pomoCnyCh
'w 

niwerowanlu poczucia ośamotńi€nl, i wy1,olow,nia sPołecżneto

ora;prz.,v,y,iężeni0 3ytua,ji kryżysowy,h,

w r.ma.h of.rty 2.jeć klubowy,h iroPońui,ńy m tń-:

. sDóln. lpa.lańl. .z.3u m,,n, rożńowy, ctyr,ńl, pr,ty, ogląd,n(Tv, korryst,ńi,z- 
;i;;i"-,';;;-;"".,. "" 

8itart,. try śtoht,w,, Gytllcln, wyjści, do kin,, n, b,s,n, do

t..łU. nord|C walk16&
r lpolk.n|a !ruPow.;. tr.nh8 UńlejltnośGl śpol"żny,hj
. Pry.ho.duka<jQ. motl lwo ść wrtę ! n.j po rady t,ra P'uty,żń,l,

KllJb samoPomory. zaprasza do swojej 5iedżiby
przy ul. Kpt. Żabickle8o 2

Wgodz.12-18, Godzlennle oprócz dniwo|nych od pracy,
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