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MŁODZI PROJEKTANCI W AKCJI…

„CYFROWY SENIOR”

Młodzież po sąsiedzku z Technikum
Architektoniczno – Budowlanego przy
ul. Przyrynek 9 w Warszawie wyszła
z inicjatywą zaprojektowania wystroju
wnętrz w naszym Domu. W tym celu grupa
młodych projektantów zwiedziła różne
pomieszczenia, w tym świetlice na
poszczególnych piętrach aby zorientować
się w przestrzeni oraz określić potrzeby
materiałowe. Posypały się różne pomysły
co do aranżacji, kolorystyki jak też rodzaju
ozdobnych gadżetów na ściany i kanapy.
Działania młodzieży będą odbywały się
cyklicznie aby w okresie letnim rozpocząć
prace związane z całościową realizacją
projektu. Odpowiednia dekoracja wnętrz
podniesie komfort codziennego bycia i
wypoczynku Mieszkańców w domowym
zaciszu przy aromatycznej herbacie.
Życzymy młodym powodzenia!

Warsztaty komputerowe to coś dla Seniora!
Wychodząc z takiego założenia grupa
naszych Mieszkańców cyklicznie, trzy razy
w tygodniu bierze udział w warsztatach
komputerowych organizowanych przez
Centrum Pomocy Społecznej przy ul.
Świętojerskiej 12 w Warszawie. Dla
jednych uczestników warsztatów jest to
doskonalenie się w ramach cyfryzacji
komputerowej, dla innych zapoznawanie
się
z
podstawami
programowymi
Microsoft Word. Nauka pisania za pomocą
klawiszy komputera to podstawowe
zadanie dla Seniorów, trudniejszym
wyzwaniem stało się bezwzrokowe pisanie
na klawiaturze. Mieszkańcy dobrze sobie
radzą a i chętnych nie brakuje, więc
integracja ze środowiskiem sąsiedzkim w
takiej formie stała się kolejnym celem
spotkań senioralnych.

„AKCJA FRYZJER”

W CENTRUM NAUKI…

Piękna fryzura to połowa sukcesu
w dobrym samopoczuciu, bo przecież stare
porzekadło mówi ,,jak cię widzą tak cię
piszą”. Można przypuszczać, że dlatego
wydłużała
się
w
lista
chętnych
Mieszkańców naszego Domu do modnego
strzyżenia. Młodzież z Technikum
Odzieżowego i Fryzjerskiego przy
ul. Kazimierzowskiej 60 w Warszawie
zorganizowała „fryzjerską akcję” dla
naszych Mieszkańców w dniu 16
października, realizując swoje zawodowe
praktyki. Nożyczki, grzebienie oraz o lustra
poszły w ruch pod czujnym okiem
nauczyciela.
Młodzież
z
dużym
zaangażowaniem podjęła się swojego
zadania a wizerunek w nowej odsłonie
podobał się naszym Seniorom. Akcja
zakończyła się podziękowaniami od serca.

Centrum
Nauki
Kopernik
przy
ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie
20
w Warszawie promuje i popularyzuje
komunikację naukową dlatego też warto to
miejsce odwiedzić. Nasi Mieszkańcy, aby
zaspokoić swoją ciekawość i dowiedzieć się
czegoś nowego wybrali się do Kopernika w
dniu 9 października. Zwiedzili wystawy
czasowe, strefę eksperymentowania, gdzie
można było samodzielnie albo przy pomocy
innych eksperymentować przy eksponatach
poświęconych człowiekowi i przyrodzie.
Seniorzy obejrzeli też galerię ze zjawiskami
fizycznymi, fascynowali się falami i
drganiami,
prostymi
maszynami,
zjawiskami chaotycznymi oraz wystawami
czasowymi i stałymi. ,,To było znowu coś
nowego i bardzo interesującego” –
stwierdzili.
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