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lDrodry Czytelnicy!

Oto zagadnienia kwartalnika na temaf, ktÓre przygotowaliśmy
dla Was w roku 2012:

marzec 2012 - fut""ykoterapia dla seniora z demencjq

czerwiec 2012 _ ?rzestrzerT życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie

wrzesieri 2Ol2 - lDepresja podopiecznego z perspektywy opiekuna

grudzien 2oI2 |Praco z klientem ospołecznym
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