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OCHOTWEEK
ZAPRASZAMY!
11 maja w godz. 10.00-14.00 odbędą się spotkania z ekspertami w ramach
obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Organizatorami są Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Transportu Samochodowego. Spotkania w placówkach
organizatorów kierowane są zarówno do osób z niepełnosprawnościami, jak
i przedsiębiorców zatrudniających lub mających zamiar zatrudniać osoby z
niepełnosprawnościami. Eksperci postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące zatrudnienia wspomaganego, a także doradzić i rozwiać wszelkie wątpliwości.
Więcej szczegółów na stronach pfron.org.pl oraz zus.pl.

Studenci z dalekiej Francji
25 kwietnia gościliśmy u nas
grupę 19 studentów z Francji, studiujących Service à la
personne (ogólnie pojętą
opiekę i pomoc społeczną)
w Lycée Sainte Marie. Była
to doskonała okazja do
wymiany doświadczeń z
zakresu wsparcia osób z
niepełnosprawnościami na
gruncie polskim i francuskim. Studenci dowiedzieli
się podstawowych informacji o naszym ośrodku i stowarzyszeniu, uczestniczyli
w warsztatach rękodzielniczych z naszymi beneficjentami, a na koniec wykonali
pokaz tańca, zachęcając
wszystkich do wspólnej
zabawy. Dziękujemy, że
wybraliście nasz Ośrodek i
zapraszamy ponownie.
Au revoir!

Pamiętamy!
W 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim
zorganizowaliśmy w ramach zajęć dzień pamięci.
Historia łączy nas wszystkich, dlatego od rana pogłębialiśmy wiedzę, rozmyślaliśmy, wyciągaliśmy
wnioski. O 12.00 na chwilę przystanęliśmy. Tworzyliśmy również papierowe żonkile, dając tym samym
znak, że pamiętamy!

Ośrodek działa
w ramach:

Ośrodek współfinansują:

Ogród Łazienkowski
Jakie tajemnice skrywają ogrody i pałace w letniej rezydencji króla Stanisława Augusta? My już wiemy, sprawdziliśmy to podczas kolejnej lekcji muzealnej w Muzeum Łazienki Królewskie! Tym razem zaopatrzeni w mapy i lornetki spacerowaliśmy po Ogrodzie Łazienkowskim poznając jego sekrety. Dowiedzieliśmy się między innymi, że król zlecił wykonanie ogrodu na terenach, które pierwotnie były
bagienne i podmokłe. Odważny projekt osuszenia terenu zaowocował powstaniem
pięknych stawów, które dziś są domem dla wielu zwierząt.

Za nami długi okres przygotowań do wykonania prac ogrodowych na przyośrodkowym
skwerze. Gdy tylko zrobiło się ciepło,
uprzątnęliśmy trawnik i rabaty, a także wypieliliśmy pierwsze chwasty. W tym roku
postanowiliśmy sami wyhodować sadzonki,
którymi chcemy ukwiecić nasz mały ogród.
Dlatego już na początku kwietnia wysialiśmy
pierwszą partię nasion roślin jednorocznych
- nagietki, cynie, astry, pnącą fasolę ozdobną
oraz wysadziliśmy bulwy mieczyków, aby
przyśpieszyć ich rozwój.
W naszym ogródku staramy się stosować
zasady ekologii, dlatego nie poszliśmy na
łatwiznę i nie kupiliśmy gotowych skrzyń ze
sklepu, ale wykonaliśmy je sami. Świetnie
nadały się do tego nieużywane skrzynie po
owocach, które po oszlifowaniu, zabezpieczeniu ekologiczną bejcą i wyłożeniu w
środku folią wypełniliśmy ziemią i dokonaliśmy pierwszych nasadzeń.
Póki co nasz skwer reprezentują głównie
barwy zieleni przełamane różem, ale mamy
nadzieję, że już wkrótce do kwitnących i
pięknie pachnących bzów swoje kolory dodadzą różaneczniki, hortensje, floksy i szałwia posadzone w ubiegłym roku, a nasze
skrzynie wypełnią się feerią barw.

Barwy
na skwerku

KONTAKT

ul. Majewskiego 34
02-104 Warszawa

tel. 22

823 65 61

Godziny otwarcia:
pon—pt
8:00—16:00

Nasza ulica
Kim był Walenty Skorochód – Majewski, patron
ulicy, na której znajduje się nasz ośrodek? Jakie
punkty charakterystyczne znajdują się na naszej
ulicy? Gdzie się kończy, a gdzie zaczyna? Na te i
inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas spaceru edukacyjnego. Wyposażeni w mapy
i kolorowe pisaki postanowiliśmy stworzyć własną mapę naszej ulicy, a cel był jeden - lepsze
poznanie okolicy, w której funkcjonujemy na co
dzień. Jak wiadomo - najlepiej jest się uczyć
przez doświadczanie!
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