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NIECO DZIENNIK
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W tym roku wrzesień 
był ciepły a pogoda  
momentami przypomi-
nała lipcowe upały.
Czas ten wykorzystali-
śmy na wycieczki  
po Wolskich Parkach.
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ZŁOTA JESIEŃ 
Pod baldachimem sklepienia płynie czerwona zorza
„A jesień była piękna tego roku”
Kraj dobrnął do prawie powszechnego dobrobytu 
Słodycz dojrzałych owoców po prawie minimalnych cenach 
łaskawie syci organizm.
Piękne polskie dziewczyny  w nowoczesnych stylu przemierzają arterie ulic
Dojrzałe kobiety buszują w secend’hand-ch i odważnie tworzą swój wizerunek 
I ciągle ubywa im lat.
Może to błogosławieństwo wiary i solidarność między narodami świata
Daje początek nowej epoce i może nawet „kosmicznej”?
Moje radio śle ciągle piękno tych króciutkich piosenek
-Boże -jaka potęga kompozycji i melodyjności ludzkich umysłów i talentów
Słowa i ‚English języka” koją moje zmysły i potęgują radość istnienia. 
Może to jeszcze nie koniec świata?
Może warto być, a „kostucha” -też jeszcze mnie   oszczędzi?

         Marta

2.IX. 
odwiedził nas Pan Jacek, mieszkaniec mieszkania trenin-
gowego, który zaprezentował nam korzyści płynące z zam-
ieszkania w takim mieszkaniu.
Mieszkanie chronione/treningowe to forma umożliwia-
jąca osobom z niepełnosprawnością psychiczną podno-
szenie kompetencji społecznych. Uczestnicy programu 
„Mieszkanie chronione/treningowe” przebywają w nim 
do sześciu miesięcy , pod opieką terapeutów ucząc się sa-
modzielności, odpowiedzialności za siebie oraz nawiązy-
wania i utrzymywania poprawnych relacji społecznych.

23.IX.  
przedstawicielki grupy „Wolni razem” prze-
prowadziły w ŚDS dwugodzinny  warsztat 
na temat: odkrywania talentów,  i ich roli  
w procesie terapeutycznym. Uczestnicy 
chętnie wzięli udział w zajęciach odkrywając 
swoje talenty. Prace naszych uczestników 
zostały zaprezentowane na IV Warszawskim 
Forum Psychiatrii Środowiskowej , które od-
było się 9.10.2015 r w PKiN w Warszawie. 
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9.X. 
Przedstawiciele ŚDS uczestniczyli w IV 
Warszawskim Forum Psychiatrii Środowiskowej, 
którego tematem była  GODNOŚĆ. O godnoś-
ci rozmawiali użytkownicy psychiatrii z profes-
jonalistami. Podczas Forum mieliśmy okazję 
wysłuchać wystąpień znakomitych psychiatrów 
(m.in. prof. Jacka Wciórki, prof. Marka Balick-
iego, prof. Katarzyny  Prot), zaprzyjaźnionych 
filozofów (m.in prof. Zofii Rosińskiej, prof. An-
drzeja Kapusty) oraz aktorki Mai Komorowskiej, 
dziennikarki Iwony Schymalli i  restauratorki 
Agnieszki Kręglickiej.
Od 9 do 16 października w związku z  Świa-
towym Dniem Zdrowia Psychicznego przypada-
jącego na 10 października odbył się Tydzień 
Zdrowia Psychicznego. Głównym celem było 
rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego i motywowania do podejmowan-
ia działań na rzecz zdrowia psychicznego.

9.X.
W tym roku po raz pierwszy wręczone były 
Nagrody Dobrej Woli- wyróżnienia dla osób 
działających na rzecz Dzielnicy Wola. Mieszkań-
cy Dzielnicy Wola swoimi głosami (w  otwartym  
głosowaniu, które trwało od 24 września do  
5 października ) przyznali jedną z czerech Na-
gród  Dobrej Woli Zespołowi Pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. 
st. Warszawy, którzy realizują swą działalność 
w Dziale Oparcia Społecznego, przy ul. Żytniej 
75/77. Ta nagroda to szczególne  wyróżnienie, 
zobowiązujące by nadal skutecznie  i z pasją 
pomagać w przeciwnościach życia jakie niesie 
za sobą choroba psychiczna.

14.X.  
Urodzinowy Tort. W październiku  minął osiemnasty rok  
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu 
„Pod Daszkiem”. Z tej okazji spotkali się uczestnicy, pra-
cownicy  Domu i Kubu oraz zapeszeni goście: Pani Jolanta 
Sobczak Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodz-
inie, Pani Wiesława Kacperek- Biegańska Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Pan Michał Szczerba poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wola Pan Adam Hać, pra-
cownicy OPS Dzielnicy Wola, uczestnicy zaprzyjaźnionych 
ŚDS. Jubileusz Domu i Klubu stał się okazją do wspomnień,  
o minionych wydarzeniach, przypominała nam o tym  prez-
entacja zdjęć. 18 jubileusz to ważna chwila dla wszystkich, 
 to egzamin , który powalił  ocenić działalność Domu w społec-
zności lokalnej. Do chwili obecnej z oferty Domu skorzystało 
prawie 380 osób, mieszkańców Dzielnicy Wola. Adres  Żytnia 
75/75 jest znany mieszkańcom Woli, gdzie osoby z zaburze-
niami psychicznymi i ich rodziny mogą otrzymać pomoc  
i wsparcie. Uczestnicy zaprezentowali występ sceniczny pt 
„.Lokomotywa” .Kulminacyjnym momentem był ogromny 
tort, który pojawił się na sali . Po gromkim odśpiewaniu 100 
lat przyszedł czas na poczęstunek , zwiedzanie wystawy  
i turniej osiemnastki.  Uroczystość zakończyła się dyskoteką.

To była piękna inicjatywa
Ruszała w drogę  L O K O M O T Y W A!
ŚRODOWISKOWY DOM się nazywa
Fakt historyczny - wspomnienia jest wart
Na Żytniej... przed laty... miał miejsce JEJ start...

24.X
Z okazji „Wolskich Dni Seniora” pracownicy Działu Oparcia 
Społecznego zorganizowali „Dzień Otwarty  Świetlicy Opiekuńczej 
dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera”, gdzie mieszkańcy 
Dzielnicy Woli i nie tylko mogli zapoznać się z bogata ofertą Ośrod-
ka Pomocy Społecznej dla osób z różnymi rodzajami otępień  
a także wysłuchać wykładu Pani  Mirosławy Wojciechowskiej człon-
ka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych na Chorobę 
Alzheimera nt. Opieki nad osoba chorą.


