
Giełda Mocy to wydarzenie promujące zatrudnienie 
wspomagane osób z niepełnosprawnościami na 
otwartym rynku pracy w środowisku biznesowym  
i instytucjonalnym.  

Uczestnicy Giełdy Mocy, prezentując się przed pracodawcami, opowiadali o swo-
ich doświadczeniach, umiejętnościach i zdolnościach.  

Tegoroczna edycja miała rów-
nież charakter konferencyjny  
i warsztatowy, stworzyła forum 
do wypowiadania się osób  
z niepełnosprawnością, praco-
dawców oraz trenerów pracy. 
Dzięki temu firmy, które jesz-
cze nie podjęły działań mają-
cych na celu wprowadzenie za-
trudnienia wspomaganego, mo-
gły poznać szczegóły tego pro-
cesu. Pracodawcy mieli okazję 
do poznania zalet, korzyści  
i trudności w przebiegu prezen-
towanego modelu zatrudnienia. 
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Hasło Wolontariat z Ochotą bez wątpienia od wielu 
lat zyskuje na popularności w całej Warszawie.  
Jest hasłem także Ochockiego Dzielnicowego 
Święta Wolontariusza, które w tym roku odbyło 
się już po raz czternasty. 
Dzień ten jest okazją do promocji wolontariatu 
wśród mieszkańców dzielnicy i integracji osób już 
zaangażowanych w działalność społeczną.  
Podczas spotkania uhonorowani zostali wolonta-
riusze, którzy współpracują z ochockimi organi-
zacjami pozarządowymi i instytucjami społeczny-
mi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Wszystkie te 
podmioty, których działalność jest aktywnie  
wspierana przez wolontariuszy, miały okazję od-
wdzięczyć się ochotnikom za ich energię, czas 
i wspólną pracę w 2017 roku, wręczając podzię-
kowania i upominki. Całość uświetniła część arty-
styczna  w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 280.  
Warto wspomnieć, że to wyjątkowe wydarzenie  
w naszej dzielnicy jest współtworzone łącznie 
przez 17 miejskich instytucji i organizacji poza-
rządowych - w tym również przez nasze Stowa-
rzyszenie Otwarte Drzwi! 

KONTAKT 

Jak co roku wiele warszawskich dzielnic starannie przygoto-
wało się do uroczystych obchodów Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza. Także i nasza Ochota.  

XIV Wolontariat z Ochotą 

W ubiegły czwartek udaliśmy się  do Bowling & 
Bilard Club na spotkanie z zaprzyjaźnionym 
ośrodkiem ŚDS Pod Skrzydłami. Dla niektórych 
z nas był to pierwszy raz, niektórzy zaś uprawiają 
ten sport dość często. Było dużo śmiechu i fair 
play rywalizacji. Poza grą, była szansa spotkać się 
i porozmawiać z dawno niewidzianymi znajomy-
mi. Podczas gry wyłoniły się naturalne zdolności 
niektórych uczestników. W razie tworzenia re-
prezentacji ośrodka koniecznie trzeba zaprosić 
do zespołu pan Pawła, pana Wojtka, pana Mi-
chała, panią Dorotę oraz panią Zuzę. Zresztą 
sami zobaczcie wyniki! 

W ostatnich dniach w ośrodku mieli-
śmy wyjątkowych gości. Odwiedzili 
nas uczniowie z pobliskiej szkoły pod-
stawowej. Razem rozmawialiśmy  
i uczyliśmy się o niepełnosprawności 
oraz  wykonaliśmy kartki świąteczne. 
Zajęcia plastyczne były idealną okazją 
do integracji i lepszego poznania się. 
Spędziliśmy ten czas w miłej, świątecz-
nej atmosferze, chociaż za oknem było  
szaro i ponuro. 

Kręgle 

Wyjątkowi goście 


