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10 grudnia obchodziliśmy Dzień Praw
Człowieka ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten
poświęcony jest orędownikom praw
człowieka na całym świecie, którzy
dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień.
Wielu z nich jest za to prześladowa-
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nych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Dlatego też w
sobotę odbyło się w naszym Ośrodku
bardzo ważne, ale także niezwykle
przyjemne wydarzenie - „Od różnorodności do lokalności”. Miało ono na
celu przybliżenie kultury i obyczajów
wybranych krajów Azji. Wspólnie pokazaliśmy naszą akceptację wobec
odmienności pochodzenia i wyznania.

Ośrodek działa
w ramach:

Odbyły się m.in. warsztaty antydyskryminacyjne, pokazy tańców azjatyckich,
pokaz slajdów, warsztaty z malowania
henną oraz wiele, wiele innych. W
przedsięwzięciu brali udział także zaprzyjaźniona z nami SP nr 264 i MAL
Grójecka 109. Wszystkim dziękujemy
za udział, w szczególności Pani Burmistrz Ewie Kacprzak-Szymańskiej.

Ośrodek współfinansują:

Drama
Ostatnio odwiedziła nas niezwykła osoba - Małgosia Żdanowska z
LifeArt. Poprowadziła dla nas warsztaty, podczas których dowiedzieliśmy się, czym jest drama i jakie są jej założenia. Mieliśmy okazję spróbować swoich sił w tworzeniu pomników, gdzie tworzywem byliśmy my sami oraz sprawdzić, jak działa "żywe lustro".
Ćwiczenia, atmosfera i osoba samej prowadzącej wprawiły nas w
pozytywny nastrój, poczuliśmy się dużo radośniej i tak jakby wstąpiły w nas nowe siły. Dziękujemy za cudowną lekcję wyzwalania w
sobie pozytywnej energii!
Świąteczne kartki, krasnale i bożonarodzeniowe stroiki - to i wiele, wiele innych świątecznych rzeczy można
było obejrzeć na prezentacji w XXI LO
przy ul. Grójeckiej 93.
Tych, których nie było
w liceum zapraszamy
do nas, do Ośrodka!
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3 grudnia 2018 w ramach obchodów Dzielnicowego Święta – Wolontariat z Ochotą spotkaliśmy się w gronie ochockich instytucji i organizacji pozarządowych już po raz 15.
Pani Burmistrz wraz z Zarządem Dzielnicy i Dyrektorem Hotelu Sobieski wręczali wyróżnionym wolontariuszom i aktywnym mieszkańcom pamiątkowe Anioły, kwiaty i dyplomy. Wszyscy wolontariusze otrzymali również drobne upominki przygotowane przez
Stowarzyszenie Wiara i Nadzieja. Oprawę artystyczną przygotował Młodzieżowy Dom
Kultury „Ochota”, prezentując wspaniałe, wokalne widowisko.
Jeszcze raz wszystkim naszym Wolontariuszom serdecznie dziękujemy za czas, za cierpliwość, za uśmiech, za pracę!
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