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Piątek, 9 czerwca na długo zapadnie 
nam w pamięci. Od rana wolontariu-
sze z Citi Banku w ramach Świato-
wego Dnia Citi dla Społeczno-
ści pomagali nam odnowić nasz 
Ośrodek. Jedna z grup malowała du-
ża salę, inni pracownię komputero-
wą, jeszcze inni sadzili nowe rośliny 
w ogródku. Kilku wolontariuszy z 
grupą kulinarną przygotowało 
smaczny poczęstunek dla wszyst-
kich. A chwilach odpoczynku grali-
śmy w Bingo oraz w Postaw na mi-
lion. Dziękujemy za pomoc. To wiele 
dla nas znaczy!  

WOLONTARIUSZE Z CITI BANKU 

Zachęcamy do przyłączenia się do 
naszej akcji BĄDŹ JAK GĄSKA. Prze-

de wszystkim łamiemy stereotypy  
związane z osobami niepełnospraw-

nymi intelektualnie. Ale również 
zbieramy środki finansowe na dopo-
sażenie pracowni gospodarstwa do-

mowego. 
badzjakgaska.pl 

RADA SPOŁECZNOŚCI 

Wybory do rady Społeczności odby-
ły się 30 maja. W ich wyniku mamy 
niewielkie zmiany w  składzie rady. 
Przewodniczący, którym na drugą 
kadencję została pani Żaneta, ma 
teraz dwóch zastępców. Zostali nimi 
pani Agnieszka i pan Wojtek. Na 
stanowisku sekretarza po raz kolej-
ny pani Marysia. Zaś pan Michał 
zastąpił pana Marka na stanowisku 
skarbnika. Gratulacje! 

badzjakgaska.pl


 

 
KONTAKT  

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

e-mail odpirson.sod@gmail.com 

www.odpirson.otwartedrzwi.pl  

Zamienianie się jest fajne! 
 
Bo jeśli po zamianie bez 
problemu można przygo-
tować naleśniki, gofry i w 
ogóle różne słodkości to 
jest super! 
Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy z Wilanowa 
oddał nam robota kuchen-
nego, my zaś oddaliśmy 
blender. Obie strony sko-
rzystały. Radość na  na-
szych twarzach i w na-
szych brzuchach  ogrom-
na.  
Dziękujemy ŚDS! 

DOBRA ZAMIANA 

KOLOROWY NA RAZIE TYLKO 
SKWEREK 

PRAGNĘ ZWYCIĘŻAĆ 

W ostatnim czasie mieliśmy dużo ogrodniczej pracy. 
Kopanie, sadzenie, podlewanie. A wszystko za spra-
wą pomocy wolontariackiej firm Siemens i Citi 
Bank. 
Niestety na zapowiadane zmiany na elewacji nasze-
go ośrodka będziemy musieli poczekać. Póki co cie-
szymy się pięknym kolorowym ogródkiem, odpoczy-
wając na kolorowych leżakach.  

"Pragnę zwyciężać" to wystawa zdjęć ze 
Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych Austria 2017.  To najważniej-
sza impreza sportowa dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną na świecie.  
Polska Reprezentacja Olimpiad Specjal-
nych to 46 zawodników. Brali oni udział 
w pięciu dyscyplinach takich jak hokej 
halowy, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo 
biegowe i alpejskie oraz biegi na rakietach 
śnieżnych. Z igrzysk nasi wspaniali za-
wodnicy przywieźli 39 medali, w tym 10 
złotych, 15 srebrnych i 14 brązowych.  
Wystawę można było zobaczyć na parka-
nie PGE Narodowego. 

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

