Mï¿½odzieï¿½owy Oï¿½rodek Socjoterapii w Ostrowcu ï¿½wiï¿½tokrzyskim

Kreatywne dzia³ania naszych podopiecznych
Autor: Bo¿ena D±browska

W dniu 20 marca 2018 r. wychowankowie M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii uczestniczyli wraz z podopiecznymi
seniorami Dziennego Domu &bdquo;Senior &ndash; Wigor&rdquo; we wspólnych warsztatach plastycznych, których
tematem by³y &bdquo;¦wiêta Wielkanocne&rdquo;.
Podczas tych wspólnych zajêæ wychowankowie: Dawid Kolenda, Mateusz Hetman oraz Dariusz Kli¶ wykonali wraz z
paniami kolorowe kartki oraz prace plastyczne, których przewodnim tematem by³y ¶wiêta oraz nadchodz±ca wiosna.
Prace plastyczne by³y wykonane z kolorowego papieru technik± origami . Wychowankowie podczas tych zajêæ byli
otwarci na wspó³pracê oraz pomoc. Wychowankowie byli pod wra¿eniem, jak starsze panie potrafi± siê skupiæ i
wykonywaæ wszystkie elementy krok po kroku. A starsze panie cieszy³y siê towarzystwem sympatycznych ch³opców z
M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii. Na koniec zajêæ zostali¶my poczêstowani s³odyczami oraz herbat±. Ten dzieñ
up³yn±³ nam w ciekawej i mi³ej atmosferze. Zajêcia plastyczne prowadzi³a Bo¿ena D±browska. Dnia 23 marca 2018
r. wychowankowie naszego o¶rodka ju¿ po raz kolejny skorzystali z zaproszenia na salonik dyskusyjny pod has³em
&bdquo;Nie dla na³ogów &ndash; Tak dla pasji!. Jakub Kwa¶nicki, Dawid Kolenda, Mateusz Hetman, Dariusz Kli¶,
Krystian Kilisiñski, Kamil Miazga, Mariusz Szela, Patryk Skolimowski, Piotr ¯urawski wraz z wychowawc± Bo¿en±
D±browsk±. G³ównym celem takich spotkañ jest zwiêkszanie ¶wiadomo¶ci mieszkañców Ostrowca ¦wiêtokrzyskiego
w zakresie problematyki uzale¿nieñ. Spotkanie jest jedynym z dzia³añ zaplanowanych w ramach zadania
,,Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i cz³onków ich rodzin&rdquo;. W programie by³a
prezentacja filmu pt. ,,Furtka&rdquo; nakrêconego przez uczniów PG1. Pani Katarzyna Sobczyk omawia³a rodzaje
substancji psychoaktywnych i ich wp³yw na zdrowie i ¿ycie m³odych ludzi. Po projekcji obejrzanego przez widowniê
filmu, m³odzie¿ zadawa³a pytania. Po krótkiej przerwie by³a rozmowa na temat debaty, która ma siê odbyæ w najbli¿szym
czasie (&bdquo;Wyznaczyæ granice&rdquo;) . Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê ekspozycja malarstwa oraz
przygotowany przez Agencjê Rozwoju Lokalnego poczêstunek. Zajêcia przebieg³y w mi³ej i sympatycznej
atmosferze.
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