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Drogi Przyjacielu
Nawet nie wiesz jak bardzo tęsknimy za spotkaniami na żywo. Zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością
intelektualną jest dużo trudniej odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości. Jest to dla nich zbyt abstrakcyjne.
Mimo warunków wykorzystujemy każdą minutę, aby pomagać. Co robimy?
» Obozy wakacyjne: #13DniRadości
Szukamy wolontariuszy na sierpniowy obóz. Dlaczego warto abyś z nami pojechał? […] Obóz nauczył mnie,
żeby podchodzić do życia z większym dystansem. Żeby skupić się na codzienności […] główna nauka z
obozu: po prostu być. Nic więcej. Dać swój czas i samego siebie.
Świadectwo Wolontariusza: Jako oblat jestem taki jak inni – CHCĘ PRZECZYTAĆ
» Program Pomocy Dzieciom
Wspieramy stypendystów. [...] Odkąd skończył cztery miesiące, nie miał niczego w ustach. Chociaż jest
karmiony dożylnie, nie przybiera na wadze, nie rośnie. Mimo swoich pięciu lat jest drobniutki jak niemowlę.
– Mama Emila opowiada o tym jak jej pomogłeś!
Tygodnik Do Rzeczy: Jak pomóc bohaterom – CHCĘ PRZECZYTAĆ (pdf)
» Warsztat Terapii Zajęciowej, im Ojca Stanisława Bocera, OMI
Warsztat nadal zamknięty, ale terapeuci walczą na odległość o utrzymanie sprawności niepełnosprawnych
uczestników. Dopasowali rehabilitację do nowych warunków – uczestnicy produkują podpałkę do grilla w
swoich domach.
Jak wspieramy uczestników WTZ – CHCĘ PRZECZYTAĆ
Bądźcie bezpieczni i zdrowi!
w imieniu Stowarzyszenia SPES

Monika Pinkowska
Socjusz w Domu Św. Józefa
PS1 Czy zauważyłeś, że jesteśmy bardziej aktywni na naszej facebookowej stronie? Jak nam idzie? Daj znać
- potrzebujemy Twojego feedbacku!

https://internal.spes.org.pl/wysylkaht.php?id=2525
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PS2 Poznaj bliżej DOMowników Św. Józefa, którzy od 96 dni są w izolacji - reportaż Radio Katowice - CHCĘ
POSŁUCHAĆ

Dołącz do nas na:

Darowizny dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 80 1240 2959 1111 0010 2904 3289
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
Darowizna online
1% podatku KRS 00000 14574
Dziękujemy :)
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice, tel. 32 205 38 80, KRS 00000 14574

Jeśli chcesz zmienić, uzupełnić swoje dane klinij w ten link. Jeśli chcesz wypisać się z newslettera możesz to zrobić tu Dodatkowe informację znajdują się
w regulaminie
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