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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

WYDANIE WAKACYJNE
W w ramach zorganizowanej
aktywności w środowisku pojechaliśmy
do Wilanowa
Zwiedzaliśmy ogrody

,

.
uczyliśmy

się nazw roślin egzotycznych

,

poszukiwaliśmy miłosnych historii króla
Jana i królowej Marysieńki

.

Po raz kolejny skorzystaliśmy z oferty
Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

,

która jest świetnie

dostosowana do potrzeb grup takich
jak my

-

dziękujemy

!

DZIEŃ WŁÓCZYKIJA
Ostatnim razem rozmawialiśmy
o podró

żach,

transporcie i o tym

co spakować na wycieczkę

,

.

Wielu z nas jest bardzo dobrze
zorientowanych w kwestiach
związanych z podró

żami -

co jest niezbędne na wyje

wiemy

ździe

i jak się do niego przygotować

.

Nabyte w czasie zajęć
umiejętności to korzystanie
z aplikacji Jak dojadę i Bilkom
czytanie oznaczeń oraz
rozkładanie namiotu

,

...

.
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
29

lipca na terenie Kompleksu Boisk

Wielofunkcyjnych Syrenka

,

przy Parku

Olszyna odbył się Turniej Piłki No

żnej

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

W rozgrywkach brały udział
dru
Młodzie

żyny:

ży "

.

3

Świetlica dla Dzieci i

Mały Ksią

żę"

oraz Ośrodek

Dziennego Pobytu i Rehabilitacji
Społecznej Osób z
Niepełnosprawnością

,

Ośrodek

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy

-

.

Kibicowali

:

Warsztaty Terapii Zajęciowej

,

Środowiskowy Dom Samopomocy
typu B
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TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ...
... i

wytańcowały super workoplecaki

!

Ostatnio nasze pracownie zamieniły się w pracownię krawiecką
a my

-

w krawców

.

Ka

żdy

sił w szyciu na maszynie

,

miał mo

żliwość

spróbowania swoich

a efekty przeszły nasze najśmielsze

oczekiwania

.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYJAŹNI
30

lipca świętowaliśmy

Międzynarodowy Dzień
Przyja

źni.

Z tej okazji

wzięliśmy udział
w tematycznych
podchodach

,

które

rozpoczęliśmy
od pamiątkowych zdjęć
w przygotowanej
wspólnie fotobudce

.

Wybraliśmy się do Parku
Szczęśliwickiego

-

tam czekały na nas

emocjonujące zadania mające na celu
integrację

.

Znalezienie kopert

z zadaniami było nie lada wyzwaniem

-

do celu prowadziły nas strzałki

Musieliśmy wykazać się uwa
zaanga

żowaniem

współpracy

.

.

żnością,

i umiejętnością

Obchody tego miłego

dnia zakończyliśmy piknikiem
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