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Wycieczki
W tym roku maj nie rozpieszczał nas 
pogodą, która była „ w kratkę”. Za-
planowaną wycieczkę do Puszczy 
Kampinowskiej  musieliśmy prze-
kładać kilkakrotnie.
Byliśmy w ZOO, na 19 Pikniku Na-
ukowym Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik. W chłodniejsze 
popołudnia chodziliśmy na wysta-
wy i spotkania między innymi: na 
wykład profesora A. Wolszczana 
„ Astronomiczna przyszłość ludz-
kości” , na wystawę biblii Adwen-
tystów Dnia siódmego, na XXXIV 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Cerkiewnej w Kościele Ewangelic-
ko- Augsburskim. 
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3 maja 
224 lata temu Sejm Czteroletni  uchwalił Konstytucję 3 Maja. Ustawa rządowa przeszła 
przez aklamację. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organi-
zację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja została uchwalo-
na na Zamku Królewskim w Warszawie. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, 
Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspól-
nota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: 
właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Od  1990 r. Święto 
Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.  



24 maja 
W Parku Sowińskiego  w niedzielę odbył się „Wol-
ski Korowód” - przegląd ofert pomocowych instytucji 
samorządowych i organizacji pozarządowych. Dopisała 
pogoda  i frekwencja. Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Wola -Dział Oparcia Społecznego, Ośrodek Wsparcia 
dla Seniorów i Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie przygot-
ował warsztaty plastyczne, zajęcia dla dzieci i dorosłych. 
Mieszkańcy Woli mieli  możliwość skorzystania z porad 
pracownika socjalnego i psychologa.  
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23 maja zginał wraz z żoną w wypadku taxi słynny 
matematyk i ekonomista John Nash.
W 1994 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie 
ekonomii. Nash cierpiał na schizofrenię paranoidalną, która 
wcześnie wyłączyła go z życia naukowego. Historia jego 
życia została zekranizowana w 2001 roku w filmie „Piękny 
Umysł”. Miał 87 lat.

14 maja 
racownicy i uczestnicy ŚDS uczest-
niczyli w seminarium „Jak skutecznie 
wspierać osoby chorujące psychicz-
nie. 20 lat działalności Środowisko-
wych Domów Samopomocy”, które 
odbyło się w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
Seminarium zostało zorganizowane 
przez Porozumienie na Rzecz Wspie-
rania Osób Chorujących Psychicznie, 
którego ŚDS jest aktywnym członkiem.
Grupa Wsparcia Osób  
z Doświadczeniem  Kryzysu  
Psychicznego TROP działająca  
w ramach Porozumienia  
uruchomiła: 

telefon zaufania 
22 614 16 49

Treningi umiejętności społecznych
to zajęcia, w czasie których uczestnicy ŚDS, Klubu   
i Świetlicy uczą się codziennych umiejętności, z który-
mi maja problem, polegają na wspieraniu uczestników 
w trudnym okresie powrotu do aktywnego pełnienia 
ról społecznych. Rodzaje treningów: trening eduka-
cyjny, trening umiejętności samoobsługi i zaradności 
życiowej, trening umiejętności społecznych i inter-
personalnych, trening umiejętności spędzania  czasu 
wolnego ( kontynuacja w następnym numerze).

Komu przysługuje 
renta socjalna?
Renta socjalna przysługuje osobie, 
która jest:
1. pełnoletnia
2.  całkowicie niezdolna do pracy  

z powodu naruszenia sprawności 
organizmu, które powstało:

• przed ukończeniem 18 roku życia
•  w trakcie nauki w szkole lub w szkole 

wyższej- przed ukończeniem 25 roku 
życia, albo w trakcie studiów dokto-
ranckich lub aspirantury naukowej.

Wysokość renty socjalnej  
od 1.marca 2015 r.  
wynosi 739, 58 zł. 


