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XIII Dzielnicowe Święto Wolontariusza 
„Wolontariat z Ochotą” już za nami.  

Dyplomy i nagrody  zostały rozdane. W tym roku 
podziękowania za swoją pracę w wolontariacie 

otrzymały Marysia Dąbrowska, Emilia Hołub oraz 
Joanna Bolimowska.  
Szczególne podziękowania z rąk pani burmistrz 

Katarzyny Łęgiewicz otrzymał pan Marek Ab-
czyński, który wziął udział również  w panelu dys-
kusyjnym. 

Spotkanie uświetnił koncert pani Grażyny Łapiń-
skiej.  

WOLONTARIAT Z OCHOTĄ 

POŻEGNANIE Z OCHOTNIKIEM Za nami premiera Kalendarza Ochota 2017, w którym 

znalazły się prace beneficjentów ochockich organiza-

cji wspierających osoby niepełnosprawne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cieszę się, że mogliśmy wspólnie pracować nad tym 

kalendarzem, który będzie nam towarzyszył, mam 

nadzieję nie tylko w różnych instytucjach ale i w do-

mach, przez cały rok" - powiedziała bur-

mistrz Katarzyna Łęgiewicz. 

OCHOTONOŚNI 

Dobiegł końca projekt, którego celem była integra-

cja międzypokoleniowa. W ramach spotkań organi-

zowane były m.in. warsztaty kulinarne, rękodzielni-

cze, wspólne gry, wyjście do kina czy klubokawiarni. 

Razem przygotowywaliśmy slow food, kartki świą-

teczne, czy biżuterię. To wszystko  wspominaliśmy 

podczas ostatniego spotkania, na którym nie zabra-

kło słodkości, uśmiechu i dobrej zabawy. 
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ZATRUDNIJ ELFA 

W ubiegły piątek gościliśmy z naszymi pracami w firmie 
Siemens na warszawskiej Pradze.  
Przed nami—zaplanowany na przyszły piątek—kiermasz w 
XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja. 
Poza tym każdego dnia przed zajęciami oraz po zajęciach chętnie 
odpowiadamy na wszystkie pytania i pokazujemy nasze świą-
teczne prace. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania i kupo-
wania prac, które powstały w ramach zajęć w naszych pracow-
niach.  
Środki uzyskane ze sprzedaży prac zostaną przeznaczone na po-
trzeby naszego Ośrodka. 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek 
współfinansują: 

 

Serdecznie prosimy o zatrudnienia 

Elfa!  

Akcja Galerii Wileńskiej  

wciąż trwa! 

Wystarczy jeden klik w aplikacji, 

którą znajdziemy pod adresem:  

galeriawilenska.pl/zatrudnij-elfa 

Każde nowe polubienie Elfa (czyli 

fanpage'a Galerii Wileńskiej) to 1 zł 

dla naszego Stowarzyszenia. Z góry 

dziękujemy za wszystkie kliki! 

ANDRZEJKOWA DYSKOTEKA 

Jak co roku z okazji Andrzejek odbyła się 
dyskoteka. Tym razem, w związku z re-
montem trwającym w ośrodku na Woli, 
taneczny parkiet przeniósł się do naszego 
ośrodka. 
Tego wieczoru wszystkim towarzyszyła do-
bra muzyka, humor oraz uśmiech. 
Niestety w wyniku nieszczęśliwego zbiegu 
okoliczności zniszczeniu uległa część sieci 
elektrycznej. I tak dwie z naszych pracowni 
oraz szatnie pozbawione są dostępu do 
światła. Czekamy na elektryka!  

ODWIEDZINY 

A to niespodzianka! 
W ubiegłym tygodniu odwie-
dził nas pan Marcin. Zasypa-
liśmy go mnóstwem pytań: 
co u niego, odpowiedział na 
każde pytanie odnośnie swo-
jej nowej pracy.  Dopytywał  
również co u nas, jak nam się 
pracuje w nowym miejscu.  

https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dziennego-Pobytu-i-Rehabilitacji-Spo%C5%82ecznej-106013352811844/?fref=ts
http://odpirson.otwartedrzwi.pl/
http://galeriawilenska.pl/zatrudnij-elfa

