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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

Z życia O rodka

Pyszna kawa w PGD
Pracownia Gospodarstwa Domowego proponuje temat
dla wszystkich miłośników kawy, jako zapowiedź
jednych z pierwszych wrześniowych zajęć w naszej
pracowni. Dowiemy się jakie są sposoby parzenia kawy,
czym różnią się od siebie ekspresy ciśnieniowy i
przelewowy i na jakiej zasadzie działają.
Zastanowimy się jakie są właściwości kawy i czy każdy
może ją pić, a także jakie są rodzaje kaw i jak je
przyrządzić. Poznamy przepisy na
najbardziej popularne napoje kawowe (americano,
cappuccino, cafe au lait, espresso) oraz dowiemy się
dlaczego goździki i cynamon tak
wspaniale komponują się z kawą.

Nauka i rozrywka
Często nasze ośrodkowe aktywności
wyglądają na rozrywkę, ale zawsze są
okazją do naszego rozwoju. Indywidualnie,
w parach, w grupach lub całym ośrodkiem
ćwiczymy, powtarzamy i uczymy się
każdego dnia.

XVII Festiwal kultury
Żydowskiej

Zorganizowana Aktywność w
Środowisku to zajęcia, podczas
których staramy się odwiedzać różne
miejsca poza ośrodkiem, ćwicząc
uczestnictwo w życiu społecznym i
korzystając z oferty dydaktycznokulturalno-rozrywkowej. Ostatnio
jednak zostaliśmy na miejscu i
przekonaliśmy się, że w wielu
wydarzeniach możemy brać udział
nie wychodząc z domu, za
pośrednictwem internetu. Okazją do
tego był odbywający się w dniach 2230 sierpnia w Warszawie XVII Festiwal
Kultury Żydowskiej Warszawa
Singera. Poza przedstawieniem
podstawowych informacji na temat
kultury, sztuki i religii żydowskiej oraz
poznaniem historii i celów festiwalu,
sprawdzaliśmy w jaki sposób można
wziąć udział w poszczególnych
wydarzeniach (wykładach, odczytach,
przedstawieniach, koncertach itp.)
Była to dla nas ciekawa lekcja.

Zaproszenie
W ramach Projektu PO WER
„Warszawski Zintegrowany
System Leczenia i Wspierania
Środowiskowego Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi –
testowanie i wdrażanie”
realizowanego przez Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi,
organizujemy w dniu 16 września
2020r. o godz. 16:30 w siedzibie SOD
przy ul. Targowej 82 spotkanie ze
specjalistą ds. orzeczniczych
Michałem Otrembą. Udział w
spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie dedykowane jest
rodzicom, rodzinom i
opiekunom Osób z
Niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania, specjalista ds. orzeczniczych
podzieli się z Państwem swoją wiedzą z zakresu
orzecznictwa rentowego i
pozarentowego, wymogów i niezbędnej dokumentacji
do ubiegania się o przyznanie
stopnia niepełnosprawności, zmiany orzeczenia,
przedłużenia renty itp.
Przedstawione zostaną również informacje związane z
bieżącymi zmianami w
systemie orzecznictwa z uwagi na ograniczenia
wynikające z zagrożenia koronawirusem.
Zainteresowane osoby będą mogły umówić się także
na spotkanie indywidualne ze specjalistą celem
omówienia zgłoszonej sprawy.
Zgłoszenia udziału prosimy kierować do dnia 15
września br. mailowo do koordynatora Projektu – Natalii
Zawady na adres:
n.zawada@otwartedrzwi.pl lub telefonicznie pod
numerem: 506 516 812.
Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na reżim
sanitarny związany z zapobieganiem rozprzestrzenianiu
się koronawirusa – udział
możliwy wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu.
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