Wyjątkowa
wizyta
świątecznym klimacie

w

Mieszkańcy i pracownicy schroniska dla osób bezdomnych w
Nochowie gościli w swoich skromnych progach szczególnych
gości.
Odwiedzili nas wykładowcy, pracownicy i studenci (w tym
członkowie Koła Naukowego Studentów i Absolwentów)
Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
Kadra profesorska w ramach praktyki umożliwiła przyszłym
pracownikom socjalnym kontakt z osobami dotkniętymi problemem
bezdomności. Wśród gości byli również uczniowie klasy 3e z III
Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu z
wychowawczynią, Panią Lilianą Skrycką-Gryc.
Jesteśmy dumni, że to właśnie nasza placówka i podejmowane w
niej działania są godne naśladowania. Goście obdarowali
każdego mieszkańca świąteczną paczką-niespodzianką i ciepłym
słowem, a także wnieśli w mury schroniska mnóstwo serdeczności
i dobroci. Poczęstowali nas również pysznymi ciastami
przygotowanymi przez Cukiernię ANIA. My przywitaliśmy
wszystkich kawą, plackiem drożdżowym i piernikami upieczonymi
przez mieszkańców domu.
Dziękujemy za rozmowy, miłe słowa oraz wszystkie dary, które
otrzymali mieszkańcy. To był wyjątkowy i magiczny czas!

Święta Bożego Narodzenia tuż,
tuż
Mieszkańcy przystąpili do
magicznych świąt w roku.

przygotowań

do

najbardziej

Dwie choinki już ubrane – jedna w schronisku w Nochowie,
druga w domu przy ul. Dutkiewicza. Przyozdobiono je
kolorowymi lampkami, łańcuchami i szklanymi bombkami. Drzewka
są prezentem od Pana Mateusza Wojtasa i Szkółki Krzewów
Wawrzyniak, za co serdecznie dziękujemy.
Było też wspólne pieczenie pierniczków. Wiele radości
dostarczyło nie tyle samo pieczenie, co ich ozdabianie i
dekorowanie. Cieszył zarówno efekt wizualny, jak i pyszny
smak.
Szczególnym dniem był również 6 grudnia. Mieszkaniec
schroniska, Pan Darek, jako wolontariusz uświetnił swoją
obecnością mikołajkowe spotkanie dla dzieci w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Najpierw
zrobił jednak niespodziankę w domu swoim przyjaciołom, którzy
przyłapali go na skradaniu się. Jeden Mikołaj, dwie
niespodzianki, mnóstwo uśmiechów i radości!

Wspólnie
z
drogeriami
Rossmann pomagamy Kobietom
Ruszyła wyjątkowa akcja, dzięki której możliwa jest pomoc
Kobietom zmagającym się z różnymi przeciwnościami losu. Są
nimi . mieszkanki Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Śremie,
które możemy wesprzeć, robiąc zakupy w drogeriach Rossmann i
skanując kod kreskowy w aplikacji. Zebrane punkty zostaną
wymienione na złotówki i przeznaczone na zakup potrzebnych
środków czystości oraz kosmetyków.

Jak pomóc – krok po kroku:
1. W aplikacji Rossmann w zakładce „Twoja karta” kliknij
„Wybierz organizację, którą wspierasz”.
2. Zaznacz województwo wielkopolskie.
3. Wybierz „Kobiety doświadczone przemocą domową”.
4. Następnie wskaż organizację „Dom dla Bezdomnych Kobiet
przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem”.
5. Zobaczysz potwierdzenie wybranej organizacji, której
chcesz pomóc.
6. Pamiętaj, by przy każdych zakupach zeskanować kod
kreskowy widoczny w aplikacji.

Więcej o akcji przeczytasz tutaj –

