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W ramach kolejnego spotkania „Ochotnika” odbyły 

się warsztaty kulinarne. Tym razem postanowiliśmy 

zaznajomić uczestników warsztatów z filozofią Slow 

Food. Słowem wyjaśnienia: Slow Food jest między-

narodową organizacją typu non-profit, która 

w manifeście określa swój cel jako: "ochrona pra-

wa do smaku". Powstała w 1986 roku we Włoszech 

i od początku zajęła się szeroko rozumianą ochroną 

oraz wspieraniem niewielkich regionalnych produ-

centów żywności - szczególnie żywności oryginalnej, 

produkowanej w sposób niespotykany w innych 

miejscach na świecie, żywności tradycyjnej, zdrowej 

i niestety zagrożonej zniknięciem w wyniku coraz 

bardziej natarczywej ekspansji tego, co na całym świecie znane jest jako fast food.  

Beneficjenci wraz z seniorami sporządzili dwie potrawy według tej filozofii: sałatkę z komosy ryżowej oraz pyszne 

zamienniki słodyczy: kulki orzechowo-śliwkowe. Wszyscy byli zachwyceni smakiem i klimatem tego spotkania.  

 

Pamiętajmy  o wsparciu! 
Bank Pekao SA  77 1240 6074 1111 0010 3072 2313 

SLOW FOOD 

Dzięki uprzejmości firmy ELAVON Financial Services Ltd. Sp. z o.o. nasz 

ośrodek i przede wszystkim pracownia komputerowa zostały doposażone w 

sześć laptopów.  

Firma Elavon od ponad 20 lat jest liderem w przetwarzaniu płatności. Oferuje 

swoim klientom rozwiązania i usługi oparte na najlepszych światowych tech-

nologiach.  

 

Otrzymane komputery wymagają co prawda niewielkich nakładów finanso-

wych, by były w pełni sprawne i gotowe do pracy jednak bardzo cieszy nas 

taki gest. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! 

DZIĘKUJEMY FIRMIE ELAVON! 



 
KONTAKT  

Podczas czwartkowego wyjścia kulturalno-oświatowego 

zwiedzaliśmy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz-

dowski. 

Zwiedziliśmy kilka wystaw m.in. BLUE BOX, SOCIAL 

DESIGN FOR SOCIAL LIVING. 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

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  

NAKRYWAMY DO STOŁU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach zajęć w pracowni gospodarstwa domowego ćwi-

czyliśmy znajomość nakrywania do stołu. Biały obrus to 

podstawa i o tym pamiętał każdy. Po kilku próbach w końcu 

udało się ustawić naczynia i sztućce prawidłowo. A wtedy 

przy tak nakrytym stole spokojnie można było wypić ciepłą 

herbatę. 

Urywki z naszych zajęć dodatkowych, na których 
ćwiczymy umiejętności pisania i czytania: 
 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

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/

