Teatr „Pora na Seniora” w dniu 16.06.2010 wystąpił w Centrum Aktywności Seniora ze
spektaklem pt. Karczma. Aktorzy pomagają odbiorcom dzięki swoim występom pomagającą
uczestnikom wyjść z izolacji i osamotnienia. Teatr występuje na wielu miejscach w Polsce,
niosąc radość zgromadzonym widzom w różnym wieku od 1 do 100 lat.

W dniu 18.06.2010 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74
odbyło się ognisko integracyjne pensjonariuszy ZOL- u oraz seniorów z Centrum Aktywności
Seniora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Uroczystość
odbyła się na terenie zakładu na świeżym powietrzu. W spotkaniu uczestniczyło 20 seniorów
z Centrum Aktywności Seniora wraz z pracownikiem socjalnym oraz około 150
pensjonariuszy wraz z pracownikami zakładu.
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez pracowników Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
zgromadzonych osób i zaproszeniem do wspólnego biesiadowania przy ognisku. Przybyły
zespół „Kantata”, zaprezentował przygotowany program artystyczny. Zgromadzeni
pensjonariusze z zainteresowaniem słuchali, a niektórzy wspólnie śpiewali znane piosenki.
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Także zgromadzony personel zakładu czynnie uczestniczył w spotkaniu, śpiewając i tańcząc
w rytm piosenek wyśpiewywanych przez seniorów. Po części artystycznej wszystkie
zgromadzone osoby otrzymały pieczone kiełbaski i herbatę, które umiliły wspólne
biesiadowanie. Seniorzy przybyli do pensjonariuszy ZOL-u wręczyli w/w zrobione z bibuły
kwiaty, które stały się symbolicznym podziękowaniem za zaproszenie i możliwość wspólnego
biesiadowania. Upominki zostały przyjęte z rozrzewnieniem. Po poczęstunku zespół
„Kantata” ponownie zaprezentował swoje umiejętności, za które został nagrodzony gromkimi
brawami.
Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze. Pensjonariusze z Zakładu OpiekuńczoLeczniczego ze wzruszeniem słuchali prezentowanego programu artystycznego, co sprawiło
wielką radość występującemu zespołowi.

23 czerwca 2010 odbyły się obchody obrzędu „Wieczoru Kupały” . Seniorów pochodzący z
poszczególnych Kół oraz seniorzy nie zrzeszeni przygotowali oprawę artystyczną powyższej
uroczystości. Podczas barwnej uroczystości uczestnicy mieli możliwość obejrzenia spektaklu
pt.
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poczęstunek przygotowany przez seniorki. Wyjazd seniorów zorganizowany został pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Rady i Zarządu przy współpracy
z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów Oddział Białołęka oraz Dyrekcją Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
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W dn. 30.06.2010 r. w ramach kampanii „Czerwiec Aktywnych Społeczności”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st Warszawy realizując idee lokalnej
edukacji
wspólnie

środowiskowej
z

mieszkańcami

zorganizował dzień otwarty
Ośrodka
„Lokalnie

pod

hasłem

Silni”.

Podczas

wydarzenia

prowadzono

działania

informacyjne,

zachęcano

społeczność

lokalną do aktywnego udziału
w

kształtowaniu

własnego

otoczenia. Odbierano również od zainteresowanych osób ankiety na podstawie, których
Ośrodek Pomocy Społecznej jest w stanie odpowiednio dopasować działania do potrzeb i
oczekiwań społecznych. Realizacja ‘Dnia Otwartego’ pozwoliła na zmniejszenie dystansu
pracowników Ośrodka z mieszkańcami Dzielnicy, co w efekcie przyczyni się do realizacji
środowiskowego

modelu

wsparcia

społeczności

lokalnej

opartego

na

działaniach

animacyjnych.
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