
OCHOTWEEK 

newsletter nr 1  
styczeń 2017 

 

dla Organizacji Pożytku Publicznego  

KRS 0000080010 

KOLĘDOWANIE 

W sobotę odbyła się VIII edycja Plebiscytu „Gwiazdy 

Dobroczynności” organizowanego przez Stowarzyszenie 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z magazy-

nem “SHOW”. Tak jak w ubiegłych latach, nagrodzono 

gwiazdy w kilku kategoriach.  

W kategorii Społeczeństwo nagrodę otrzymał  pan Ma-

ciej Orłoś –  za zaangażowanie w działalność Stowarzy-

szenia Otwarte Drzwi. Gratulujemy i raz jeszcze serdecz-

nie dziękujemy za zaangażowanie! 

“GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI” WYBRANE!  

25 stycznie mieliśmy zaszczyt obejrzeć jaseł-

ka przygotowane przez seniorów z Domu 

Dziennego Pobytu „Z Ochotą”.  

Występ miał miejsce w Bibliotece Pod Skrzy-

dłami.  

Wspaniały występ oraz świetna oprawa mu-

zyczna sprawiły, że wspomnienia zostaną z 

nami jeszcze bardzo długo! 

JASEŁKA „Z OCHOTĄ” 

W ubiegłym tygodniu gościli-

śmy u naszych przyjaciół ze 

Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy przy Nowogrodz-

kiej. Wspólnie kolędowali-

śmy, niektórzy z nas grali na 

instrumentach. Dla wszyst-

kich przygotowany był mały 

poczęstunek. 

Fot. Krzysztof Kulczyk 
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Ostatnio odwiedzili nas wolontariusze z programu  AIE-
SEC. Misją tego programu jest dążenie do osiągnięcia po-
koju na świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludz-
kiego.  
Odwiedzili nas Lucas, Alice oraz Mai, którzy opowiedzieli 
nam o swoich krajach rodzinnych. Podróżowaliśmy po 
Brazylii, Chinach oraz USA. 
Drugiego dnia pokazaliśmy nasz kraj, uczyliśmy się 
wspólnie słówek—my po angielsku, nasi goście po polsku. 
Na zakończenie grupa kulinarna we współpracy z wolon-
tariuszami przygotowała kluski leniwe. 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek 
współfinansują: 

W ostatnim okresie 

studenci pierwszego 

roku terapii zajęciowej 

z Akademii Wychowa-

nia Fizycznego z War-

szawy odbywają w 

naszym ośrodku prak-

tykę studencką. Aktyw-

nie włączają się w życie 

ośrodka, uczestniczą 

oraz współtworzą zaję-

cia dla beneficjentów. 

PRAKTYKANCI Z AWF 

MLODOŻENIEC  

W ramach czwartko-

wej aktywności w 

środowisku odwie-

dziliśmy Centrum 

Giełdowe, w gmachu 

którego znajduje się 

wystawa plakatów 

Jana Młodożeńca. 

NIEZWYKŁE ZAJĘCIA 

Gościliśmy u nas dzieci ze SP nr 264.  Uczestnicy 

pracowni plastycznej pod kierunkiem pani 

Agnieszki i pana Michała przygotowali dla na-

szych małych gości zajęcia z tworzenia upomin-

ków na Dzień Babci i Dziadka. Zajęcia mijały w  

wesołej atmosferze. 

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

