05 Grudnia 2019

Zapraszamy
Grudzień to czas magicznych świąt. Niektórzy z nas odliczają już dni do rodzinnych spotkań, kolęd, choinki i opłatka.
W naszym ośrodku również, jak co roku
będzie czas na to by spotkać się i złożyć
życzenia.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
uczestników Ośrodka Wsparcia Partnerzy na spotkanie wigilijne, które odbędzie się już w przyszły czwartek
(12/12/2019) o godzinie 16:00.
Przypominamy, ze impreza ma charakter
składkowy—przynosimy wigilijne przekąski i napoje, aby przy wspólnym stole
podzielić się nimi.
Serdecznie zapraszamy ;)
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Liga Partnerów
Kto myśli, że na hali tylko piłka nożna - jest w błędzie!!
Tym razem była koszykówka <3
Czy wiecie, że koszykówka to "dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie próbując zdobyć jak największą liczbę punktów wrzucając
piłkę do kosza drużyny przeciwnej. Za datę powstania koszykówki uznaje się 21 grudnia
1891 roku, a za jej twórcę – Jamesa Naismitha" ??

Każda przekazana kwota
przyczyni się do aktywnego działania
na rzecz osób wykluczonych.
Bank Pekao SA
77 1240 6074
1111 0010 3072
2313

Dziękujemy!

Przekaż 1% podatku
MOŻESZ POMÓC
przekazując darowiznę na rzecz
Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi.
Dzięki
temu
przyczynisz się do zmniejszania ubóstwa i
wykluczenia społecznego, a twoje poczucie bycia dobrym człowiekiem, nie obojętnym na krzywdę i niesprawiedliwość wzrośnie. Po za tym masz pewność że przekazane środki i dobra, zostaną adekwatnie i
prawidłowo zagospodarowane. Darowiznę Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może
przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i
prawna. Jej przedmiotem mogą być pieniądze, nieruchomości i dobra ruchome.
Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana
na konto Stowarzyszenia. W przypadku
nieruchomości potwierdzona umową notarialną, w przypadku dóbr ruchomych
umową darowizny. Skieruj 1% na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie
otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne i wykluczone. Zachęcamy do pomocy!
www.otwartedrzwi.pl

Kierownik Ośrodka:
Agnieszka Więcek
a.wiecek@otwartedrzwi.pl
Al.. Prymasa Tysiąclecia 145/149
01-424 Warszawa

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
OŚRODEK WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „PARTNERZY”

Nasi Grantodawcy

Tajemnice kuchni p. Doroty

Świąteczne przygotowania
Przygotowania świąteczne w pracowni trwają!
Praca wre na całego ;) Robimy ozdoby na wigilię

W Pracowni Umiejętności Życiowych lubimy kulinarne gadżety. Wczoraj wypróbowaliśmy urządzenie "peel away" czyli prostą maszynę, która jednocześnie obiera jablka, kroi je w plastry i
usuwa ogryzek. Radość kręcenia a jabłka smakują wyśmienicie.
Nawet Pan Tomek się skusił. Jesienne jabłka są najlepsze!
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Kluski leniwe bez ziemniaków
Składniki:
Mąka 1/2 kg, Jajko 1 sztuka, ser
biały 70 dag, Masło cukier, cynamon Prymat

Przygotowanie:
Ser przecisnąć przez
praskę, dodać mąkę i
jajko i wyrabiać
ciasto. Ciasto powinno być elastyczne i
odchodzić od ręki. Z
ciasta robić wałeczki, odcinać z nich
ukośnie
nieduże
kluski.
Wrzucać
partiami na osolony wrzątek i gotować 5 minut od wypłynięcia.
Podawać polane roztopionym masłem i posypane cukrem wymierzanym z odrobiną cynamonu.
https://www.doradcasmaku.pl/przepis/143304/kluski-leniwe-bez-ziemniakow

Rebus

W zeszłym 2018 Cinema City, jako partner inicjatywy, otworzył swoje sale na specjalne, cykliczne projekcje, które pozwolą dzieciom i
rodzicom, a także młodzieży i dorosłym z autyzmem cieszyć się filmową rozrywką. „Przyjazne sensorycznie pokazy filmowe, które
uwzględniają specyficzne trudności osób ze spektrum autyzmu, są
wspaniałą okazją do korzystania z oferty kulturalnej.”
Na salach zostaną zapewnione odpowiednie warunki: światła nie będą
w pełni zgaszone, tylko przyciemnione, dźwięk filmu zostanie przyciszony, by nie przeszkadzał osobom nadwrażliwym na dźwięki, przed
seansem nie będą wyświetlane reklam, sala nie będzie wypełniona
całkowicie, co zapewni widzom dużo większą swobodę, podczas seansów sensorycznych nie będzie obowiązywać zasada całkowitej ciszy, wejście i wyjście na salę będzie odbywać się tą samą drogą, co
zmniejszy lęk przed nowym miejscem oraz ułatwi poruszanie.
Repertuar i terminy znajdziecie klikając TUTAJ
https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/kino-przyjazne-sensorycznie
Www.rbus.om

KONTAKT: Kierownik Agnieszka Więcek e-mail: a.wiecek@otwartedrzwi.pl
Więcej informacji i aktualności znajdą Państwo na stronie www.partnerzy.otwartedrzwi.pl
oraz na www.facebook.com/OsrodekPartnerzy/

