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14 mala 2009 r.Warszawa, dnia

Dyrekcja ośrodka Wspomagania Rodziny z siedzibą w Warszawie przy

u|. 6-90 Sierpnia 1/5, informuje, że jedną ze struktur naszego ośrodka jest Dom

Dziecka Nr 10.

W naszym domu przeb},wa 58 wychowanków w wieku 5.19 |at z czego na

terenie placowki macierzystej mieszka 36 podopiecznych. Dysponujemy dwoma

mieszkaniami filialnymi. Pierwsze przy u|. Tynieckiej gdzie przebywa 9 wychowanków

i przy ul. Gagarina gdz.e na state mieszka 13 wychowanków.

Głównym naszym zadaniem jest zapewnienie opieki dzieciom które z róinych

przyczyn nie mogą przebywaÓ w swoich rodzinach naturalnych.

Staramy się czuwać nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych

we wszystkich strefach tzn. fizycznej, intelektualnej i duchowej. Wspdpracujemy

z rodzinami natura|nymi próbując niwe|owaÓ trudności które doprowadziły

do odebrania im dzieci. W pzypadkach gdy powrót dziecka do domu rodzinnego jest

nie możliwy staramy się pozyskiwaÓ rodziny zaprzyjaźnione, aby nasze dzieci mogły

obserwować jak prawidłowo powinna funkcjonowaĆ rodzina. Nasi podopieczni

to dzieci, młodzi |udzie, którzy ze strony dorosłych doświadczyli wie|e przykrości

d|atego są nieufni, mają zanlzoną samoocenę, negatywne wzorce dorosłości,

trudności w nauce. My jako osoby odpowiedzialne za powierzone nam dzieci

i młodzież dokładamy wszelkich starań, aby czas ich dzieciństwa był dla nich czasem
jak najmi|szym. czuwarny nad prawidłowym rozwojem spotecznym aby stań

w dorosłe iycie nie był przykrym doświadczeniem prowadzącym do wyk|uczenia

poza margines społeczny. Staramy się pozyskiwaĆ środki z roinych źrodeł głównie

na wyjazdy zimowe, wakacyjne i zielone szkoły, aby nasze dzieci mogły korzystaÓ

z rÓżnych form odpoczynku podobnie jak ich rowieśnicy.

Za wsparcie d|a naszych wychowanków i okazane serce araz zrazumienie

lldeczni
ośRoorx WsPoMAGANIA RoDzlNY
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Jł}ż kiedyŚ wielcy frtrozof,owie mawiali, Żę nikt nie lna prt}wa byó
szczęśliw3rm w odwwaaitl od inoyeĘ a kfatka Te'resa z KalkŃy zacĘcała do
pomagania innym słowami: ,,Nie musimy robić rz:eczy wielkicĘ ale małe
z wielką miłością,,. Pod takim hasłem ? cz€rwca 2009r. w naszej parafii
z udziałem aktorÓw i dziennikarzy odbędzie się Fes{yn charytatywny na rzecz
Dzieci z Roćzinnego Domm Dziecka mieszazącego się na terenie naszej parafii
przy ulicy Gagarina.

Podczas f,estynu ptzęz cały dzień będzie l.oteria, kawiarenka z ciastami,
aukcja cennych pamiątek, konlcmsy i zabaw,y dla dziec.i i dorosłycĘ koncert
zespołu z Krakowa oraz wieczÓrpsezji.

Wszystkich, ldorym nie jest oboję*ry los dzieci, prosimy o pomoc
i zapraszamy do wspólnego działania. Każdą osoĘ, ktÓra może nam coś
ofiarować np. ma*otki' ksiąaki' kięłbaski na grillą napoje" ciekawe galżety,
ktÓra moze i chce upiec swoje ciasto, lub w inny sposób i z własnym pomysłem
chce się zaangaiować, ?;lrffarszanny do zaloystii łub prosimy o kontakt
telefoniomy.

Nie bądzmy obojętłi, a}e z nniłaścią dastrzegajmy innych i chętnie nieśmy
im pomoc!


