
OCHOTWEEK 

newsletter 
nr 4/2016 

Korzystając z pięknej jesiennej pogody wybraliśmy się do 

Parku Szczęśliwickiego. Spacerowaliśmy i szukaliśmy 

ptaków, które mieszkają w parku, bądź regularnie go 

odwiedzają. Spotkaliśmy oprócz wróbli i miejskich gołębi, 

również krzyżówki oraz ptaki z charakterystycznym bia-

łym dziobem i plamką na główce, czyli łyski. 
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SPACER DO PARKU 

 

 

 

 

Ochotnik przeniósł się tym razem  się do ochockiej 

kawiarni POCHWAŁA NIEKONSEKWENCJI. 

Wspólny czas spędziliśmy przy pysznym ciastku i 

ciepłej herbacie. Nie zabrakło dobrego humoru ani 

tematów do wspólnych, międzypokoleniowych 

rozmów. 

POCHWAŁA NEKONSEKWENCJI  

TEST COOPERA 

Siódemka naszych kolegów i koleżanek wzięła 

udział w Teście Coopera zorganizowanym przez 

Zespół Szkół Specjalnych nr 92. Niestraszny im 

był ani chłód, ani deszcz! 

GWIAZDY 
DOBROCZYNNOŚCI  

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 

współpracuje już od kilku lat. 

To wyjątkowy człowiek, który 

zdecydowanie zasługuje na 

nasze głosy. Głosować można 

codziennie aż  do 30 listopada. 

Link do strony: http://

glosowanie.gwiazdy 

dobroczynnosci.pl/projekty 

Trwa głosowanie w VIII 

edycji Plebiscytu „Gwiazdy 

Dobroczynności”. Wśród 

nominowanych w kategorii 

SPOŁECZEŃSTWO – pan 

Maciej Orłoś, z którym 
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KONTAKT  

Kolejna VI edycja Gieł-

da Mocy już za nami! 

Jak co roku i tym ra-

zem była to okazja do 

wymiany doświadczeń, 

głównie w zakresie za-

trudnienia wspomaga-

nego osób z niepełnosprawnościami. Dla benefi-

cjentów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi natomiast 

to szansa poznania przedsiębiorców i zaprezento-

wania się im z jak najlepszej strony.  

GIEŁDA MOCY 

ul. Majewskiego 34, 02-104 Warszawa tel.22 823 65 61  

e-mail odpirson.sod@gmail.com 

www.odpirson.otwartedrzwi.pl  

 
Marta Skrobacka   

kierownik   

 

Agata Sobczak psycholog  

Szymon Dowalewski pracownia gosp. domowego  

Agnieszka Strojna pracownia plastyczna 

Olga Sinkowska  pracownia  rękodzielnicza  

Sylwia Szostak-Błaszczak pracownia komputerowa  

Agnieszka Wójcik asystent osoby niepełnosprawnej 

NASZ ZESPÓŁ  

CZERWONE DĘBY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznajemy ochockie parki i tereny zielone. Ostatnio 

wybraliśmy się zobaczyć Skwer im. Sue Rayder oraz 

Zieleniec Wielkopolski. Miejsce to cieszy się dużym 

zainteresowaniem miłośników gry w boule. Jednak ze 

względu na aurę, my ograniczyliśmy się jedynie do 

spaceru aleją obsadzoną dębami czerwonymi oraz aleją 

jesionową. W takich miejscach jesień jest piękna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach zajęć dodatkowych Pan Michał—nasz 
wolontariusz uczy nas  porozumiewać się w języku 
migowym.  I tak migamy co piątek! 

MIGAMY 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek 
współfinansują: 

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

