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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Piernikowe szaleństwo w Publicznym
Przedszkolu w Doruchowie
Chociaż do świąt jeszcze kilka dni, to
dzieci już myślą o świątecznych wypiekach. Zwyczaj pieczenia pierników to
w naszym przedszkolu tradycja.
Przedszkolaki, z pomocą swoich pań,
wałkowały ciasto oraz wycinały foremkami. Na blaszkach do pieczenia pojawiły się różne kształty: gwiazdeczki,
kwiatuszki, choinki, serduszka. W całym
przedszkolu unosił się zapach przyprawy
korzennej.

Po upieczeniu dzieci mogły samodzielnie udekorować pierniki lukrem i kolorowymi posypkami. Praca przedszkolaków
była trudna, ale przyniosła niesamowite
efekty, gdyż pieczenie pierników sprawiło im wielką radość. Wyjątkowe smakołyki, dzieci będą mogły zjeść podczas
wspólnej wigilii.
Wychowawca

WIZYTA
ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA

W czwartek - 6 grudnia, na ulicach,
w szkołach, przedszkolach i sklepach aż
roiło się od czerwonych ubrań i białych
bród św. Mikołajów, którzy obsypywali
mniejszych i większych upominkami.
Ku radości dzieci ten oczekiwany cały
rok gość przybył też do Szkoły Podsta-

wowej w Kobylej Górze. To niezwykłe
przeżycie. Wszystkie dzieci były na tę
wizytę przygotowane, gdyż od dawna
ćwiczyły wiersze i piosenki.
Święty Mikołaj rozmawiał z nimi,
zachęcał je, aby były grzeczne, słuchały
rodziców i pań. Obiecał, że przyjdzie do

Spotkanie mikołajkowe
dzieci z Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego
w Ostrzeszowie
W tym roku Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym wraz z
dyrekcją Szkoły Podstawowej Specjalnej zorganizowało dla swoich podopiecznych spotkanie mikołajkowe na
sali u p. Tyca na Kuźnikach. Na spotkanie przybyły dzieci niepełnosprawne z
całego powiatu, niektóre z rodzicami.
Tam czekało na nie kilka
niespodzianek...
Oprócz poczęstunku i prezentów od
św. Mikołaja, na sali pojawił się magik
Andrzej - wraz ze swoją wróżką potrafił wyczarować dla dzieci prawdziwe
cuda. To właśnie jego występ podobał
się najbardziej. Chętne dzieci zapraszał
na scenę, by razem z nim, za pomocą

wypowiadanych zaklęć, spróbowały
wykonać kilka ciekawych sztuczek.
Ponieważ wszyscy byli w tym roku
grzeczni, otrzymali prezenty, które
w zastępstwie świętego Mikołaja rozdawała wróżka.
Upominki dla dzieci przynieśli również zaproszeni goście.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a wesołej zabawie nie było końca.
Nie zabrakło wspólnego tańca i śpiewów. Zadowolone buzie świadczyły o
tym, że „impreza” wszystkim się podobała. Teraz pozostaje tylko czekać na
święta Bożego Narodzenia i na kolejne
prezenty pod choinką.
A. Ławicka

nich za rok. Wszystkie dzieci z rąk Mikołaja otrzymały prezent i pozowały do
pamiątkowego zdjęcia.
Swe pociechy wspierali rodzice, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu.
Grażyna Chowańska

INWESTUJĘ W SIEBIE

Tekst płatny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w okresie I-XII 2012 roku
realizował projekt systemowy „Inwestuję
w siebie” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki-Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Była to już piąta edycja w/w projektu. Poprzez
realizację działań z zakresu aktywnej integracji,
osiągnięte zostały wszystkie cele szczegółowe,
a tym samym cel główny projektu. W projekcie
wzięło udział 31 osób z terenu miasta i gminy
Ostrzeszów, z czego jedna wcześniej zakończyła
działania w ramach aktywnej integracji z uwagi
na podjęcie zatrudnienia.
Wszystkie działania realizowane były
w ramach kontraktów socjalnych. Aktywna integracja obejmowała następujące działania: specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, 3-dniowy wyjazd integracyjnoszkoleniowy (Ojców, Kraków, Wieliczka, Inwałd)
oraz kursy z zakresu: Profesjonalny Handlowiec,
Krawcowa, Prawa jazdy Kat B , Magazynier z
obsługą programu komputerowego i wózków
widłowych oraz Kreowanie własnego wizerunku.
Ponadto, 8 Beneficjentów zostało objętych
opieką asystenta rodziny. W ramach działań o
charakterze środowiskowym zorganizowany
został Piknik integracyjny na terenie pobliskiego

gospodarstwa agroturystycznego Dworek pod
Sową Celinką. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrzeszowie, jako organizator projektu, zaprosił Beneficjentów do Teatru Polskiego
we Wrocławiu na interesującą sztukę teatralną
Mayday. W ramach podejścia systemowego,
skupiono się na rozwiązywaniu problemów z
obszaru deficytów zawodowych, osobowościowych, rodzinnych i społecznych. Praca specjalistów z różnych dziedzin kolejny raz okazała się
właściwym podejściem w przypadku osób o tak
złożonych oraz sprzężonych problemach. Większość Beneficjentów wykazała się dużym zaangażowaniem w realizacji powierzonych zadań.
Odzwierciedleniem tego były pozytywne opinie
i wysokie wyniki egzaminów końcowych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w szczególny sposób
pragnie pogratulować Beneficjentce, która
wykazując się dużą aktywnością i determinacją
w dążeniu do zmiany swojej dotychczasowej
sytuacji życiowo-zawodowej, już podczas trwania projektu podjęła zatrudnienie, udowadniając
tym samym, że podjęte działania szkoleniowe
przynoszą wymierne korzyści i przekładają się
na poprawę jakości życia.
Działania realizowane w ramach projektu
odbywały się z uwzględnieniem równości szans
kobiet i mężczyzn.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

