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serdecznie zapraszają na

koncert poświęcony rodzicom i dzieciom
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Rodzice i my

Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP w Lublinie działa od
2007 r. Członkami Klubu są seniorzy, osoby młode, pedagodzy i psycholodzy, studen
ci lubelskich uczelni, słuchacze LUTW. Opiekunami grup studenckich są: profesor
Małgorzata Szepietowska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS
oraz mgr Ewa Żminda z UMCS.

• Dzieci z przedszkoli i lubelskich
szkół

• Krystyna Sokołowska młoda zna
komita aktorka Teatru Muzycznego i Ka
meralnego wystąpiła w wielu rolach na
scenie, jak również zagrała rolę w seria
lu Klan. Kocha dzieci i uwielbia z nimi
pracować.

• Krystyna Szydłowska  aktorka Te
atru Muzycznego w Lublinie. Od lat uwiel
biana przez publiczność za znakomite ak
torstwo oraz ogromny temperament sce
niczny i autentyczną vis comica. Za swoją
działalność i kunszt artystyczny została
uhonorowana przez ministra kultury
i dziedzictwa narodowego medalem Glo
ria Artis. Artystka ma na swoim koncie
również tytuł Miss po 50ce. Głosami in
ternautów została wybrana na Miss Do
broczynności po 50ce. Krystyna Szydłow
ska zarówno na wybiegu modowym, jak
i w kuchennym fartuszku, wygląda rewe
lacyjnie.

• Wystąpią również: Solistka  Aga
ta Popławska ze Specjalnego Ośrodka Sz

kolno  Wychowawczego dla Dzieci i Mło
dzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zo
fii Sękowskiej w Lublinie, solistki Julka

Kominek, Agnieszka Zarzycka, Ola Gór
ska ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
w Lublinie pod kierunkiem Marka Kowa
la. Gościnnie wystąpi znany profesjona
lista muzyk Pan Andrzej Bielecki gitara.

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
Celem placówki jest działanie na

rzecz dziecka i rodziny. Wspieramy ro
dziny w procesie wychowania i edukacji
dzieci. Pogotowie Opiekuńcze to placów
ka dla dzieci i młodzieży, w wieku od 3
do 18 lat. Służymy dzieciom wymagają
cym zapewnienia doraźnej oraz całodo
bowej opieki. Zapewniamy stabilność
emocjonalną i rozwój intelektualny.
Pogotowie Opiekuńcze
dyrektor placówki: Michał Misztal,
wicedyrektor: Paweł Wiak

Na uroczystości
wystąpią uczniowie
z Ogniska Umuzykal
niającego przy Lubel
skiej Szkole Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej
II st. W Lublinie pod
kierunkiem Anety
Dąbskiej



Koncert odbędzie się
w czwartek 2 czerwca 2016 r. o godz. 16.00

w sali widowiskowej w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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W części artystycznej wystąpią dzieci i wokaliści
Teatr Bajarka

Społeczne Ognisko Baletowe w Lublinie pod dyrekcjąAlicji Kowalczyk
artyści Teatru Muzycznego i Kameralnego w Lublinie

GŁÓWNYM CELEM Klubu jest:
ŚWIADOMA, DOBROWOLNA I NIEOD
PŁATNA „POMOC płynąca z głębi serca”
na rzecz innych, z którymi nie wiążą się
więzi rodzinne.

Wielopokoleniowy Klub Wolonta
riusza TWWP podejmuje różne działania
na terenie miasta Lublina, pomagając oso
bom starszym i dzieciom znajdujących się

w trudnej sytuacji życiowej. Działalność
Klubu skierowana jest do społeczności lo
kalnej, osób chorych i samotnych oraz
dzieci specjalnej troski. Naszym wyzwa
niem jest rozwijanie współpracy między
pokoleniowej. Głównym zadaniem Klubu
jest integracja wolontariuszy, młodych
i seniorów, promowanie wolontariatu oraz
ziałalność edukacyjna. W pomoc, jaką nie
siemy innym, angażujemy wielopokole
niową grupę wolontariuszy: osoby 55+,
studentów, młodzież i uczniów.

Członkowie Klubu organizują: akcje
pomocy ludziom starszym, biednym, sa
motnym i chorym. W okresie przedświą
tecznym akcję DAR CZASU I SERCA dla
osób, które nie mają kontaktu z światem
zewnętrznym, akcję MIKOŁAJ PRZY ŁÓŻ
KU CHOREGO dla ciężko chorych pen
sjonariuszy Zakładu Opieki Leczniczej
w Lublinie, akcję Mikołajkową dla dzieci
z rodzin kryzysowych. Wolontariusze
współpracują ze Świetlicami Wsparcia 
prowadzą zajęcia plastyczne z dziećmi,
pracują na rzecz społeczności lokalnej, or
ganizują imprezy, festyny z okazji obcho
dów Międzynarodowego Dnia Osób Star
szych, Dnia Seniora, obchodów Dnia Dziec

ka i Matki, prowadzą też warsztaty
plastyczne aktywizujące seniorów w Klu
bach Seniora. Organizują warsztaty akty
wizujące osoby pozostające bez pracy, nie
zaradne życiowo. Współpracują z organi
zacjami pozarządowymi w kraju i za
granicą.

Elżbieta Iwanicka
Koordynator Wielopokoleniowego Klubu

Wolontariusza TWWP, Koordynator Lubelskiego
Centrum Aktywizacji Seniorów TWWP W Lubli
nie, Członek Wojewódzkiej Rady DS. Polityki Se
nioralnej

• TEATR BAJARKA pod kierownic
twem Lucyny Szabłowskiej koordynator
ki Klubu Super Babci i Dziadka TWWP
w Lublinie

• Społeczne Ognisko Baletowe
w Lublinie pod dyrekcją Alicji Kowalczyk
od 1956 roku zajmuje się promocją tańca
artystycznego wśród dzieci i młodzieży
Lublina. Jest jedną z niewielu tego typu
placówek na terenie naszego kraju, która
nieprzerwanie prowadzi zajęcia baletowe
dla dzieci i młodzieży.




