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2014 lat temu na świecie,
Pojawiło się małe i bezbronne Dziecię,
Było to wydarzenie wielkiej doniosłości,
Nastała...nowa era dla całej ludzkości...

Znów Boże Narodzenie będziemy świętować,
 Oraz Dobrą Nowiną wspólnie się radować
Życząc sobie wzajemnie: dobra wszelakiego,
 Wiecznej pogody ducha, życia szczęśliwego,
No i – rzecz oczywista – przede wszystkim – zdrówka!
 I niech  w naszych portfelach pęcznieje gotówka!

   Życzą Uczestnicy i Pracownicy
 z Żytniej ulicy
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Zaproszenie do  
Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej

Wszyscy jesteśmy mikołajami

Uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy  
i Ośrodka Wsparcia  
dla Seniorów uczestniczyli 
w niezwykłym wydarzeniu. 
DYREKCJA  Teatru Narodowego 
przekazała nam 22 bezpłatne 
bilety na balet: „1914”

W ramach integracji ze społecznością lokalną uczestnicy ŚDS podarowali mikołajki i kartki świąteczne   
zrobione na terapii zajęciowej paniom z zaprzyjaźnionych sklepów z ulicy Żytniej i Płockiej.



„Święta za pasem” 
Czy potrafimy wybaczać ?
Takie pytanie zadaliśmy sobie w ŚDS. Święta są tą wyjątkową 
okazją do puszczania urazów w niepamięć.

Jak co roku, 31.12 spotykamy się na zabawie  
sylwestrowej, będziemy się bawić do 20.00.
W rytmie muzyki „Lato z radiem” planujemy spędzić  
ostatni dzień starego roku. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich uczestników Klubu „Pod Daszkiem” i Środow-
iskowego Domu Samopomocy do wspólnej zabawy.
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Spotkanie 
sylwestrowe

  KRÓTKO
Imieniny: 
•  Pani Wiesi i Pani Ewy
•  dekorowaliśmy sale na Święta
•  przygotowujemy spotkanie wigilijne.

Spotkanie 
wigilijne

W tym roku spotkanie 
wigilijne w Dziale Oparcia 
Społecznego  odbędzie się 
23.12.(środa) o godz. 12.00. 
Na stołach nie zabraknie  
tradycyjnych wigilijnych 
potraw, oraz prezentów dla 
naszych uczestników. Nie 
zabraknie także wolnego 
miejsca przy stole.Wśród wielu wypowiedzi wybraliśmy tylko niektóre. 

Pojawiały się także głosy, że jeżeli wybaczanie jest dla nas 
zbyt ciężkim przeżyciem, nie jesteśmy w stanie wybaczyć to 
nie wybaczajmy.

„Warto wybaczać bo wtedy jesteśmy szczęśliwsi  
i mamy obok siebie szczęśliwych”

„Wybaczanie jest mądre, przynosi ulgę”

„Wybaczanie pomaga zebrać rodzinę, wzmacnia 
więzi, zostaje potem dobra atmosfera na dłużej”

„Wybaczanie na jeden dzień dla dobra dzieci”

„Wybaczanie jest dla nas samych”

Warsztaty plastyczne
13.12. odbyły się warsztaty dla pracowników OPS i ich rodz-
in. Każdy mógł zrobić własnoręcznie prezent  pod choinkę 
różnymi metodami ( decupage, wycinanie, malowanie).


