
   

Każda przekazana kwota  

przyczyni się do aktywnego działania 

na rzecz osób wykluczonych. 

Bank Pekao SA   

77 1240 6074 

1111 0010 3072 

2313 

Dziękujemy!  

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi  

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Nasi Grantodawcy 

www.otwartedrzwi.pl 

Przekaż 1% podatku 
MOŻESZ POMÓC 
przekazując daro-
wiznę na rzecz 
Stowarzyszenia 
Otwarte Drzwi. 
Dzięki temu  

przyczynisz się do zmniejszania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a twoje poczu-
cie bycia dobrym człowiekiem, nie obojęt-
nym na krzywdę i niesprawiedliwość wzro-
śnie. Po za tym masz pewność że przeka-
zane środki i dobra, zostaną adekwatnie i 
prawidłowo zagospodarowane. Darowi-
znę Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może 
przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i 
prawna. Jej przedmiotem mogą być pie-
niądze, nieruchomości i dobra ruchome. 
Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana 
na konto Stowarzyszenia. W przypadku 
nieruchomości potwierdzona umową no-
tarialną, w przypadku dóbr ruchomych 
umową darowizny. Skieruj 1% na realiza-
cję zadań statutowych Stowarzyszenia 
Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie 
otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepeł-
nosprawne, bezdomne i wykluczone. Za-
chęcamy do pomocy! 

20 września 2019 

Każdy z nas jest ważny 

Społeczność - te wtorkowe spotkania pozwalają nam zatrzymać się i zastanowić 

nad sobą i tym co nas otacza. Dzisiaj rozmawialiśmy o pracy i osiągnięciach Pani 

Justyny, która przez osiem lat w Partnerach stała się dojrzałą i odpowiedzialną 

osobą, pracownikiem, liderką i edukatorką. Druga część społeczności to przywita-

nie nowych osób oraz dyskusja o świadczeniach dla osób z niepełnosprawnościami 
500+. Pani Justynie gratulujemy a wszystkim życzymy motywacji do pracy, sukce-

sów i pięknego jesiennego października.  
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Jesienna sztuka 

Z okazji nadejścia jesieni Pan Maciej 

stworzył kompozycję malarsko - poe-

tycką pt.: "Jesień".  

Wrzos i liście robią w lesie dywan, po 

którym spaceruje pani Jesień. 
A w tym lesie zwierzęta szykują się 

na przybycie pani Jesieni. 

Do lasu dotarła pani Jesień i widać 

zmiany w kolorze lasu oraz w zacho-

waniu zwierząt. 

Ruszają grzybiarze bo to dla nich 

oznacza, że w lesie są już grzyby, 

które sprowadziła pani Jesień. Pani 

Jesień ma brązowe włosy, w które jest 

zapleciony wrzos, a jej suknia jest zrobiona z różnokolorowych liści drzew. 

(tekst i rysunek Maciej Dąbrowski) 
 

Kierownik Ośrodka:  

Agnieszka Więcek   

Do Państwa dyspozycji w  

każdą środę 13:00 –16:00  

http://www.otwartedrzwi.pl/
http://www.partnerzy.otwartedrzwi.pl


KONTAKT: Kierownik Agnieszka Więcek tel.:609-762-749,  e-mail: a.wiecek@otwartedrzwi.pl  

 Więcej informacji i aktualności znajdą Państwo na stronie www.partnerzy.otwartedrzwi.pl 

oraz na www.facebook.com/OsrodekPartnerzy/ 

Ogłoszenia 

Nabór do grupy teatralnej! Zwolniły się miejsca!!! Zaczynamy 

próby do nowego spektaklu i poszukujemy jeszcze więcej ak-

torów! Dołącz do nas! W każdy poniedziałek 16:00—18:00. 

 

 

 

KAPUSTA ZASMAŻANA ZE ŚMIETANKĄ I KOPERKIEM 
Sposób przygotowania: 

W garnku na maśle i oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebu-

lę. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę marchewkę i 

mie- szając smażyć przez ok. 3 minuty. 

Wlać gorący bulion i zagotować. Przykryć, zmniejszyć 
ogień i gotować przez ok. 5 minut. 

Dodać obrane i pokrojone w kosteczkę ziemniaki i gotować przez 

ok. 10 minut. 

Dodać starte na tarce obrane ogórki (małych nie trzeba obierać) 

oraz 1/2 szklanki soku z kiszonych ogórków (zalewy) jeśli mamy. 

Gotować przez ok. 10 minut. Odstawić z ognia. 

Dodać szczypiorek oraz zaprawioną śmietanę (najpierw wymie-

szaną z 2 łyżkami wody, potem z kilkoma łyżkami wywaru). 

Składniki: 

1 łyżka masła 

1 łyżka oliwy 

1 mała cebula 

1 marchewka 

1,5 litra bulionu (np. drobiowy, wa-

rzywny, rosół) 

3 ziemniaki 

4 średnie kiszone ogórki 

150 g śmietany 18% 

4 łyżki posiekanego szczypiorku 

www.kwestiasmaku.com 

Pracownia umiejętności życiowych 
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UpTo21 
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To już tradycja, że pod koniec września bierzemy udział 

w Dozwolone do 21//UpTo21. Dzięki zaproszeniu Biblioteki pod 

Skrzydłami oglądamy i omawiamy filmy nakręcone przez mło-

dych twórców. Najbardziej podobał nam się film "Dreamland" ale 

to jury z XXI Liceum 
Ogólnokształcącego im. 

Hugona Kołłątaja wy-

bierze najlepsze filmy. 

Trzymamy kciuki za 

owocne obrady, dzięku-

jemy za dzisiejsze spo-

tkanie i filmowe opo-

wieści.  

 

 

Leczo i pieprz. Ugotowaliśmy leczo 

w dwóch wersjach i uczyliśmy się 

uzupełniać pieprz ziarnisty w młynku. 

Świeżo zmielony pieprz dodaje potra-

wom niezwykłego smaku.  
 

Nasza propozycja na weekend 

 XIV Międzynarodowy Festiwal 

Teatru Lalek i Animacji Filmo-

wych dla Dorosłych „Lalka też 

Człowiek”  
Data rozpoczęcia: 05 października 
2019,  

sobota 

 Godzina rozpoczęcia: 15:00 

 Data zakończenia: 13 Października 

2019 

 Miejsce: Warszawa - Śródmieście  

 

Wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu jest wolny! 

Zasady rezerwacji wejściówek: 

- aby dokonać rezerwacji należy wysłać mail z tytułem spek-

taklu, imieniem i nazwiskiem oraz liczbą wejściówek na ad-

res -rezerwacje@lalkatezczlowiek.eu oraz poczekać na mail 

zwrotny z potwierdzeniem rezerwacji 

Więcej informacji w tym linku https://waw4free.pl/

wydarzenie-66012-festiwal-lalka-tez-czlowiek-2019  

 

http://4free.waw.pl 

http://www.partnerzy.otwartedrzwi.pl
https://www.facebook.com/OsrodekPartnerzy/
https://waw4free.pl/wydarzenie-66012-festiwal-lalka-tez-czlowiek-2019
https://waw4free.pl/wydarzenie-66012-festiwal-lalka-tez-czlowiek-2019

