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Życie moje
Życie moje osiadło w ciszy
Jak biała mgła nad doliną
Przemija jak wspomnienia
Z dawnych lat, przepływa
Jak leniwa rzeka
W jednej chwili dopadła mnie choroba
Lecz ja nie uciekam od niej
Wypowiedziałam jej wojnę
Której celem jest zachowanie
Człowieczeństwa i umiejętność
Życia na pograniczu dwóch światów.

     Róża Pawlak

1%
Organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia, 
fundacje)   zakładane są przez obywateli, którzy 
chcą działać , aby walczyć z jakimś problemem 
społecznym ( bezdomnościom, bezrobociem, 
pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom, 
przemocą, pomocą osobom chorym itp.).  
I Ty możesz pomóc, wypełniając swoje zezna-
nie podatkowe , możesz wskazać organizację, 
którą chcesz wesprzeć, wpisując w odpowied-
nie okienko specjalny numer tzw. KRS. Jeżeli 
nie wiesz komu oddać 1%, więcej informacji 
znajdziesz na stronie www.pozytek.gov.pl

Miłość jest jak narkotyk 
czy wiesz że:
1.  zakochanie jest jak narkotyk. W ludzkim 

organizmie wytwarza się dopamina, któ-
ra aktywowana jest np. podczas palenia  
papierosów.

2.  trzymanie się za ręce z ukochana osobą  
i przytulanie  może zredukować ból.

3.  Myślenie o miłości i seksie zwiększa kre-
atywność  i koncentrację.

4.  motylki w brzuchu pojawiające się gdy się 
zakochasz, to fizyczna reakcja  na stres spo-
wodowana uwalnianiem się adrenaliny.

Krótko
 4 luty  Międzynarodowy Dzień Walki  

z Rakiem
 6 luty   Pani Danuta Szaflarska wielka polska 

aktorka obchodziła 101 urodziny
 14 luty  Walentynki ( zakochane święto)
 22 luty  imieniny Pani Małgosi
 23 luty   Międzynarodowy Dzień Walki  

z Depresją



Trening umiejętności 
społecznych
zakłada poprawę funkcjonowania uczestnika 
ŚDS, Klubu we wszystkich obszarach ( rodzinnym,  
zawodowym, społecznym, interpersonalnym ).  
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego 
jest jednym z treningów umiejętności społecz-
nych. Rodzaje treningów umiejętności spędzania 
czasu wolnego w naszych Ośrodkach Wsparcia to :  
liczne wycieczki po Warszawie i okolicach,wyj-
ścia do kina, teatru, muzeów, wycieczki kilku-
dniowe.   Zajęcia sprzyjają  rozwojowi zainteresowań  
i uczą samodzielności w organizowaniu sobie cza-
su wolnego. Rozwój zainteresowań dotyczy rów-
nież motywowania do wychodzenia na zewnątrz  
i spędzania wolnego czasu w formach proponowa-
nych przez szerokie środowisko.
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Tłusty Czwartek 
czyli zapusty , ostatni czwartek po-
przedzający Wielki Post  Jest to święto 
ruchome, które w zależności od roku 
wypada najwcześniej 30 stycznia, a 
najpóźniej 4 marca. W tym roku wypa-
dło 4 lutego dlatego Święta Wielka-
nocne są w tym roku wcześnie bo 27 
i 28 marca.

Nieodpłatna  
pomoc prawna
Ustawa zakłada, że darmowa  
pomoc prawna otrzymują: 

	 •	młodzież	do	26	roku	życia,	
	 •		osoby	fizyczne,	którym	w	okresie	roku	

poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

	 •	osoby,	które	ukończyły	65	lat,	
	 •		osoby	posiadające	ważną	 

Kartę Dużej Rodziny
	 •	kombatanci
	 •	weterani
	 •		zagrożeni	lub	poszkodowani	 

katastrofą naturalną, klęską żywiołową  
lub awarią techniczną.

Na Woli nieodpłatną pomoc prawną 
udzielaną przez adwokata i radcę  
prawnego można uzyskać :

 1.   Urząd Dzielnicy Wola m. st.  
Warszawy Al. Solidarności 90 

 2. poniedziałek: 14.00-18.00
 3. wtorek- piątek 12.00-16.00
 4.  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 

dla Dzielnicy Wola ul. Syreny 18

Zabawa karnawałowa  
(Bal Przebierańców)
03.02.2016 już tradycyjnie w Klubie „Pod Daszki-
em” odbyła się zabawa karnawałowa, pod hasłem  
„W krainie baśni”. Wśród uczestników balu nie za-
brakło czerwonych kapturków, królewiczów, Kop-
ciuszków. Zabawa była bardzo udana, był quiz  
z nagrodami i wspaniały poczęstunek, który przy-
gotowaliśmy w ramach treningu kulinarnego. Jak 
zwykle nie zawiedli nas zaproszeni goście z Ursyno-
wa z przemiłą Panią Kierownik.


