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Ruszyła świąteczna akcja charytatywna  

Galerii Wileńskiej! 

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. 

Łącznie możemy zebrać 20 000 zł! 

Klikajmy i udostępniajmy! 

Akcja będzie trwała do 16 grudnia. 

Z góry dziękujemy za wszystkie kliki! 

 dla Organizacji Pożytku Publicznego  

KRS 0000080010 

KLIKAMY I ZBIERAMY! 

W ZACHĘCIE 

Tym razem nasza czwartkowa aktyw-

ność w środowisku obyła się w Zachę-

cie—Narodowej Galerii Sztuki. Bardzo 

lubimy tam wychodzi, bo zawsze czeka-

ją na nas ciekawe wystawy. I tak też 

było w ubiegły czwartek. Zwiedziliśmy 

m.in. wystawę „Polska—kraj folkloru?”, 

„Makroformy” oraz „Kaligrafie społecz-

ne”. Każda z wystaw wzbudziła w nas 

inne emocje i przemyślenia.  

KARTKI ŚWIĄTECZNE Z SENIORAMI 

Kolejne spotkanie z seniorami   

w ramach Ochotnika poświę-

cone było kartkom bożonaro-

dzeniowym. Powstały prze-

różne kartki. Od tradycyjnych 

i trójwymiarowych, które po-

wstawały pod okiem Pani 

Agnieszki, po wyszywane ha-

ftem matematycznym. Nad 

tymi zaś czuwała pani Olga.  

http://galeriawilenska.pl/zatrudnij-elfa


 
KONTAKT  

Na naszych ostatnich zajęciach klubowych mieliśmy go-

ści—seniorów z Domu Dziennego Pobytu ”Z ochotą”.  

Jak zwykle na zajęcia klubowe, gry i zabawy przygotowała 

nasza rada społeczności. Spotkanie rozpoczęliśmy od  

przedstawienia się po indiańsku. Każdy z nas oprócz swo-

jego imienia pokazał również gest –swoje indiańskie imię.  

Potem graliśmy w kalambury, przy których śmiechu było 

co nie miara. Niektórzy z nas hasła rysowali, niektórzy  

pokazywali, a byli i tacy, którzy zaskoczyli wszystkich i 

śpiewem  podpowiadali rozwiązania. 

Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i chwil na 

miłą pogawędkę. 

Dziękujemy seniorom za wspólną zabawę! 

ZAJĘCIA KLUBOWE  

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 gospodarstwa domowego  

Agnieszka Strojna pracownia plastyczna 

Olga Sinkowska  pracownia  rękodzielnicza  

Sylwia Szostak-Błaszczak pracownia komputerowa  

Agnieszka Wójcik asystent osoby niepełnosprawnej 

NASZ ZESPÓŁ  

PRZYGOTOWANIA PEŁNĄ PARĄ! 

Dużymi krokami zbliża się czas świątecznych kierma-
szów. W tym roku oprócz typowych świątecznych deko-
racji na naszych stoiskach pojawią się również świątecz-
ne poduszki. Już dziś zapraszamy do zakupów! 

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/

