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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

W tym przedświątecznym czasie
dużo jest okazji , by obdarować
bliźnich prezentami, wsparciem,
pamięcią. Dziś przypominamy 

o możliwości okazania serca innym
przy okazji zaangażowania się 

w kolejne akcje organizowane przez
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi:

 Drodzy Przyjaciele!
 To już ten czas, aby znów zwrócić

się do Was o zjednoczenie sił 
i wsparcie naszych tegorocznych

inicjatyw Świątecznych!
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MIKOŁAJU, MAM DOM 

„MIKOŁAJU, MAM DOM” – akcja charytatywna skierowana po raz
dziesiąty do potrzebujących dzieci z pieczy zastępczej z terenów

wiejskich. Wsparciem obejmiemy 110 dzieci z 9 powiatów Mazowsza
wytypowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

PRASKA WIGILIA

 „PRASKA WIGILIA – skierowana jest do potrzebujących,
wielodzietnych rodzin z warszawskiej Pragi-Północ. Wsparciem

obejmiemy 15 ubogich rodzin, tj .  ok.75 członków rodzin,
wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Północ.
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ZORGANIZOWANA AKTYWNOŚĆ 
Podczas czwartkowego oglądania

wystawy "Ten pokój chce.. ."
dowiedzieliśmy się więcej o osobach 

w spektrum autyzmu, o ich potrzebach,
trudnościach oraz sposobach pomocy,

której możemy im udzielić.
Porozmawialiśmy także o tym, 

co zakłóca nasz spokój i jak sobie z tym
radzić. Kolejnym etapem zajęć było
wykonanie zabawek sensorycznych 

z materiałów o różnej fakturze 
 kolorze.
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Podczas  wizyty na Lotnisku
Chopina zobaczyliśmy

najważniejsze punkty tego
miejsca, sprawdzil iśmy dokąd
latają samoloty z Warszawy

oraz podziwialiśmy startujące 
i lądujące maszyny z tarasu

widokowego. W ośrodku
dowiedzieliśmy się co to jest

bagaż podręczny i co do
niego spakować, co

przygotować do danego lotu
oraz jakie dokumenty należy

zebrać ze sobą.
 
 

LOTNISKO CHOPINA
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TRENING EKONOMICZNY
W trakcie zajęć pracowni

komputerowej wybraliśmy się na spacer
do pobliskiego sklepu z elektroniką. 

Za pomocą google maps wyznaczyliśmy
trasę, pan Piotr poprowadził naszą
grupę do celu. Sprawdzil iśmy jakie

sprzęty rtv i agd można kupić,
ustali l iśmy co przydałoby się w naszej

pracowni. Wykonaliśmy trening
ekonomiczny - sprawdzil iśmy ceny

poszczególnych akcesoriów. To był
bardzo pracowity dzień! 
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Drodzy Państwo,
składamy najlepsze życzenia 

z okazji Świąt Bożego
Narodzenia!  Radości, spokoju 

i zdrowia. Dostrzegania
drobnych rzeczy, które nadają

kolorytu w tym zimowym czasie.
Wszystkiego dobrego. 

MAGIA ŚWIĄT

Bardzo dziękujemy za
okazane wsparcie 

i docenienie pracy osób 
z niepełnosprawnościami
podczas organizowanego
przez naszą społeczność

kiermaszu. 
 


