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Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
przystąpił do Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności 2007
W ramach kampanii zorganizował następujące WYDARZENIA:
Festyn z okazji Dnia Dziecka

W dniu 1 czerwca 2007 r. w Klubie „Dziki Zakątek” przy ul. Chlubnej 1a odbył się
Dzień Dziecka. Festyn kierowany był do mieszkańców dzielnicy Białołęka, zwłaszcza rodzin
i dzieci. Na wszystkie dzieci czekały bezpłatne atrakcje przygotowane przez
współorganizatorów imprezy m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub „Dziki Zakątek” i
Stowarzyszenie Monar – Centrum Samotnych Matek z Dziećmi „Markot – Bajka”. Najmłodsi
uczestnicy mogli skorzystać z pneumatycznych zabawek, a także eurobungi oraz z zabaw i
konkursów sportowych. Na chętnych czekały przejażdżki konne, nauka strzelania z łuku,
pokazy cyrkowe oraz wiele innych konkursów przygotowanych przez organizatorów.
Jedną z atrakcji był spacerujący clown, który nie tylko umilał czas swoją osobą, ale
również przeprowadził niezliczoną ilość konkursów z nagrodami dla dzieci.

W czasie trwania zabawy posłuchać można było wesołej muzyki, która towarzyszyła
w czasie trwania całej zabawy. Na zaproszenie organizatorów odbyły się pokazy Straży

Pożarnej oraz Policji. Ponadto na dzieci czekał słodki poczęstunek w postaci waty cukrowej
oraz dużych ilości słodyczy i lodów. Zabawa zakończyła się w godzinach wieczornych.
___________________________________________________________________

Festyn z okazji Dnia Dziecka

W dniu 02 czerwca 2007r. na obiektach Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul.
Strumykowej 21 w Warszawie zorganizowany został „Dzień Dziecka 2007”. Organizatorami
imprezy był Białołęcki Ośrodek Sportu i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy. Pomimo niekorzystnej pogody na uczestników czekały atrakcje sportowe
(mini tenis ziemny, karate „hikson”, festiwal siłaczy) oraz zabawa na euro-bungi i dmuchanej
zjeżdżalni.
Największym powodzeniem cieszyły się pojedynki painballowe, zabawy na
dmuchanej zjeżdżalni i trampolinach. W czasie trwania imprezy rozgrywany był turniej piłki
nożnej o puchar Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu. W tym samym czasie na hali BOS
odbywał się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im.
Tadeusza Sygietyńskiego. Zespól zaprezentował szereg znanych pieśni i tańców ludowych,
które porwały serca zebranej publiczności.

___________________________________________________________________

Spektakl Teatru „Pora na Seniora” pt.: „Brzechwa nie tylko dla dzieci”.

Dnia 2 czerwca 2007 o godzinie 18,00 w Białołęckim Ośrodku Kultury ul. Vincenta
van Gogha 1 odbyło się przedstawienie amatorskiego Teatru „Pora na Seniora”. Powstał on
z inicjatywy Seniorów Dzielnicy Białołęka, którzy utworzyli grupę samopomocową.
Pierwotnym celem spotkań grupy była wzajemna pomoc w wyjściu z izolacji i osamotnienia.
Opiekunem grupy motywującym do podejmowania inicjatywy jest pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
I tym razem, po raz kolejny, licznie zgromadzona widownia podziwiała porywające
występy artystów amatorów.

___________________________________________________________________

Przeprowadzenie badań terenowych w Dzielnicy Białołęka w ramach programu
„Innowacyjna i społecznie odpowiedzialna Białołęka” stanowiącego element Studiów

podyplomowych.
W dniach 2 i 3 czerwca 2007 r. odbyły się badania terenowe mające na celu
zdiagnozowanie potrzeb i zasobów dzielnicy. Także Ośrodek Pomocy Społecznej – jeden z
partnerów programu, nad którym patronat objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka, zaangażował
się w aktywizację mieszkańców dzielnicy w zakresie tworzenia map lokalnych zasobów i
potrzeb. Program działa w ramach nowo utworzonych przez prof. Ewę Leś Podyplomowych
Studiów Zarządzania Gospodarką Społeczną w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu
Warszawskiego, które są częścią projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju - tu jest praca",
finansowanego z europejskiego programu EQUAL.
Badania wykorzystują metodę innowacyjnej diagnozy opierającej się na opiniach
społeczności na temat całości środowiska i włączającej ją w proces zmian. Metoda
wykorzystuje potencjał i kompetencje społeczeństwa lokalnego w wybranych sferach życia
dla stworzenia wspólnej wizji terytorium. Mówimy wtedy o społecznie odpowiedzialnym
terytorium – metodologii lokalnego planowania, opartej na procesie partycypatywnego
zarządzania, które ma na celu wzrost jakości życia dla całego społeczeństwa lokalnego.

Prezentowane tu zdjęcia
przedstawiają grupę studentów biorących udział w Programie oraz przedstawicieli Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w trakcie plenerowych spotkań z
mieszkańcami dzielnicy. Efekty przeprowadzonej diagnozy zostaną przekazane Urzędowi
Dzielnicy
___________________________________________________________________

Uruchomienie forum internetowego na temat roli pracownika socjalnego w pomocy
rodzicom po doświadczeniu poronienia

Od dnia 14 czerwca 2007 w pomieszczeniach Dziełu Pomocy Specjalistycznej
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ulicy Milenijna 2a, w
ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Rodziców po Poronieniu, uruchomiony został
telefon zaufania dla rodziców, którzy doświadczyli poronienia. Elementem aktywizacji
mieszkańców naszej dzielnicy jest także zachęcanie ich do udziału w forum internetowym
działającym na stronach internetowych partnera projektu, którego tematem jest między
innymi problem pomocy rodzinom doświadczającym poronienia i udziału pracowników
Ośrodka Pomocy w procesie wspierania ich. Adres strony: www.poronienie.pl
___________________________________________________________________

„Wieczór Kupały”

Dnia 22 czerwca br. miał miejsce wyjazd Seniorów z Białołęki i z Targówka do
Kamieńczyka nad Bugiem na „Wieczór Kupały”.
Seniorzy pochodzący z poszczególnych Kół Seniorów przygotowali pokazy
artystyczne, a wieczorem wili wieńce i puszczali je na rzece Liwiec. Wystąpiły zespoły:
Kabaret „Echo”, Teatr „Pora na seniora” oraz Kabaret „Toruńska”. Odbył się także konkurs
ciast. Wykonane przez Seniorów wianki, zanim zostały wrzucone do rzeki, poddane zostały

ocenie. W konkursie wianków pierwsze miejsce zdobył wianek wykonany przez Białołęką
grupę Seniorów. Na zakończenie spotkania Seniorzy piekli kiełbaski przy ognisku, wspólnie
śpiewali i tańczyli. Po dokonaniu podsumowania osiągnięć poszczególnych kół i rozdaniu
nagród Seniorzy pożegnali się.
Wyjazd grupy Białołęckiej został dofinansowany przez Władze Dzielnicy, które
sfinansowały podróż autokarem.

___________________________________________________________________

Rodziny zastępcze – spotkanie inauguracyjne

Dnia 22 czerwca 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie zorganizował
pierwsze inauguracyjne spotkanie rodzin zastępczych z Dzielnicy Białołęka. Spotkanie
odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ulicy Modlińskiej 197.
Nadrzędną ideą współpracy Ośrodka z C.P.R. jest propagowanie idei rodzicielstwa
zastępczego. Każda rodzina ma swój potencjał, zasoby, którymi mogłaby się podzielić z
innymi. Wiemy też, że każda rodzina potrzebuje pomocy i wsparcia nie tylko ze strony
najbliższych i przyjaciół, ale także innych osób, będących w podobnej sytuacji. Jesteśmy
świadomi ile radości i trosk przysparzać może każdy dzień, dlatego chcemy stworzyć dla
rodzin zastępczych miejsce gdzie uzyskają wsparcie i będą mogli wymieniać się swoimi
doświadczeniami, podzielić kłopotami, ale i radościami.

Celem pierwszego spotkaniu było wzajemne poznanie się i omówienie oczekiwań
przybyłych rodzin zastępczych dotyczących możliwości dalszej współpracy oraz form
pomocy z jakich mogą skorzystać.
___________________________________________________________________

Spotkanie w ramach nowego PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Dnia 28 czerwca 2007 odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych
uczestników Programu Aktywizacji Zawodowej. Program przeznaczony jest dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz trwale bezrobotnych. W ramach programu
zaplanowaliśmy zajęcia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, program
profilaktyczny, warsztaty psychologiczne i aktywizujące oraz indywidualną pomoc
psychologa, doradcy zawodowego i terapeuty uzależnień.
Na spotkanie przybyli mieszkańcy Białołęki. Osoby spełniające powyższe warunki
zostały zaproszone do wzięcia udziału w Programie. Program będzie trwał od września br. do
końca sierpnia roku 2008.

