Zgłoszenie do Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności 2008
„Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”

DANE INSTYTUCJI/ ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ
NAZWA: Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

ADRES: ul. Antalla 4 03-126 Warszawa,
Tel./fax: 022 – 614-70-00
E-MAIL: opsbialoleka@op.pl WWW.opsbialoleka.waw.pl
Osoba do kontaktu
IMIĘ I NAZWISKO: Ewa Lewandowska
TEL.: 022 819 41 70, fax: 022 819 41 71, E-MAIL: bialoleka_specjalistyka@op.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu
Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności 2007 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883).

Informacje o wydarzeniu
data wydarzenia: 2.06.2008r.
miejsce wydarzenia: Restauracja i Klub Piknikowy Dziki Zakątek; ul Chlubna 1a; Warszawa
– Choszczówka, godz. 11.00
opis: III Wielki Festyn z okazji Dnia Dziecka
Impreza odbędzie się 2 czerwca 2008r. i będzie trwał od godziny 11.00 do godz. 18.00.
Festyn kierowany jest do mieszkańców dzielnicy Białołęka, zwłaszcza do rodzin i dzieci.
Program imprezy przewiduje liczne atrakcje dla dzieci, w tym: malowanie twarzy, most
linowy, kącik westernowy, gry i zabawy z animatorami, naukę kickboxingu oraz wiele, wiele
innych. Podczas festynu przewidywany jest również program estradowy, występ kabaretu
Korniki oraz prezentacja szkoły sztuk walki.
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Impreza odbywa się pod patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy oraz Burmistrza Dzielnicy
Białołęka m. st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy oraz Wydziału Kultura i dla Dzielnicy Białołęka.

data wydarzenia: 5.06.2008
miejsce wydarzenia: Puszcza Kampinowska
opis: Ognisko integracyjne dla uczestników grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji oraz
grupy edukacyjno – motywującej do podjęcia leczenia
Ognisko Integracyjna jest przeznaczone dla uczestników grupy wsparcia w utrzymaniu
abstynencji oraz dla wybranych uczestników grupy edukacyjno – motywującej do podjęcia
leczenia wraz z członkami ich rodzin. Zorganizowanie ogniska ma na celu zintegrowanie
uczestników grupy oraz rozszerzenie działalności integracyjnej na poziom najbliższego
otoczenia osób z problemem alkoholowym. Ponadto ognisko integracyjne pozwoli na
odświeżenie konwencji prowadzenia zajęć grupowych oraz spojrzeniu na funkcjonowanie
uczestników grupy w środowisku rodzinnym, co jednocześnie stanie się punktem wyjścia do
dalszej pracy na spotkaniach grupowych oraz zmotywuje rodziny osób uzależnionych do
sięgnięcia po pomoc specjalistyczną
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funkcjonowania grupy, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie oporu rodzin (często
zgłaszanego podczas pracy terapeutycznej) wobec zajęć grupowych.

data wydarzenia: 08.06.2008 i 19.06.2008
miejsce wydarzenia: Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. van Gogha 1
opis: Spektakl Teatru „Pora na Seniora”
Teatr „Pora na Seniora” powstał z inicjatywny Seniorów Dzielnicy Białołęka, którzy
utworzyli grupę samopomocową pomagającą uczestnikom wyjść z izolacji i osamotnienia.
Opiekunem grupy motywującym do podejmowania inicjatywy jest pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
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data wydarzenia: 14.06.2008r.
miejsce wydarzenia: Białołęcki Ośrodek Sportu i Rekreacji
opis: Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”
Impreza odbędzie się 14 czerwca 2008r. i będzie trwała od godziny 9.00 do godz. 21.00.
Festyn kierowany jest do mieszkańców dzielnicy Białołęka, zwłaszcza do rodzin i dzieci.
Uroczystość związana jest między innymi z nowo utworzonym na terenie dzielnicy Białołęka
rondem, któremu nadana zostanie nazwa podczas trwania festynu.
Program imprezy przewiduje liczne atrakcje dla dzieci, w tym: malowanie twarzy, most
linowy, kącik westernowy, gry i zabawy z animatorami, naukę kickboxingu oraz wiele, wiele
innych. Podczas festynu przewidywany jest również program estradowy.
Impreza odbywa się pod patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Wydziału Kultura i dla Dzielnicy Białołęka.

data wydarzenia: 23.06.2008
miejsce wydarzenia: Kamieńczyk nad Bugiem
opis: Wyjazd Seniorów z Białołęki i Targówka do Kamieńczyka nad Bugiem na „Wieczór
Kupały”
Seniorzy pochodzący z poszczególnych Kół Seniora przygotowują pokazy artystyczne (min.
konkurs kabaretowy) wieczorem wiją wieńce i wrzucają do rzeki.
Wyjazd seniorów organizowany jest w porozumieniu z Polskim Związkiem Emerytów i
Rencistów Oddział Targówek.

data wydarzenia: 26.06.2008
miejsce wydarzenia: Zakład Opiekuńczo – Lecznicy; ul. Mehoffera 72/74
opis: Impreza środowiskowa dla seniorów z terenu Dzielnicy Białołęka oraz pensjonariuszy
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. W zakres programu spotkania wejdą min.: występy
teatru „Pora na Seniora”, przewidziane są również konkursy z nagrodami oraz wieczorek
taneczny.
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data wydarzenia: 27.06.2008
miejsce wydarzenia: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
Dział Pomocy Specjalistycznej; ul. Milenijna 2a
opis: Dnia 27.06.2008r. odbędzie się spotkanie inauguracyjne grupy wsparcia dla rodzin
zastępczych. Grupa skierowana jest do osób będących rodzinami zastępczymi, które
napotykają problemy wychowawcze w kontakcie ze swoimi dziećmi. Celem działania grupy
będzie wsparcie płynące ze strony jej uczestników, jak i fachowa pomoc specjalistów
prowadzących grupę.
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