
  

Każda przekazana kwota 
przyczyni się do aktywnego działania 
na rzecz osób wykluczonych. 

Bank Pekao SA  
77 1240 6074 1111 0010 3072 2313 

Dziękujemy! 
www.otwartedrzwi.pl 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 
O 

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” 

Nasi 
Grantodawcy 

www.otwartedrzwi.pl 

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! 

15 marca 2020 

Przygotowani na 8 marca 

Zbliżający się dzień kobiet zdopingował nas do stworzenia własnego prezentu dla naszych 
bliskich Pań i dla nas samych. Zrobiliśmy błyszczyk do ust wzmacniając go dowolnie 
wybranym kolorem. Później zajrzeliśmy do damskiej kosmetyczki odgadując nazwy i 
przeznaczenie wielu dziwnych przedmiotów używanych przez Panie - dermaroler, zalotka, 
egzotyczna szminka aker fassi czy wypełniacz do koka. Jesteśmy gotowi na świętowanie 8 
marca. 

Wszystkim Paniom, życzymy zatem samych dobrych dni, wszystkiego najlepszego i dużo 
zdrowia :) 

Shalom Partnerzy! 

Alef, bet, gimel to pierwsze litery alfabetu hebrajskiego. Dzisiaj w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN zagłębiliśmy się w tajniki pisma żydowskiego. 
Każdy z nas wyszedł z umiejętnością napisania własnego imienia po hebrajsku a 
nieoceniony edukator - Pan Tomek z użyciem specjalnej maszyny stworzył z tego 
napisu broszkę, którą każdy mógł zabrać ze sobą na pamiątkę. To było bardzo 
ciekawe i wartościowe spotkanie. Dziękujemy. 

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

OŚRODEK WSPARCIA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „PARTNERZY” 



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/ 

Rebus
 

Wczoraj na zajęciach grupa foto robiła portrety które potem w 
programie lightroom przerabialiśmy na efektowne grafiki 
Zajęcia wczoraj mi się podobały bo jak zawsze Pani Małgosia 
ma ciekawy pomysł na fajne zdjęcia. Lightroom to fajny 
program bo można ciekawie przerabiać zdjęcia. Miłego 
wieczoru Wam życzę :)
(tekst Lukasz Stępień) 

Portrety 

Redakcja: Partnerzy 

Koktajl na odporność 

Koktajl na odporność garść jarmużu
– pół garści natki pietruszki
– plaster imbiru
– łyżeczka miodu
– sok z połowy cytryny
– 200 ml soku z jabłek  

Wszystkie składniki zmiksuj za pomocą blendera ;) 

Smacznego! 

Wszyscy znamy Panią Małgorzata Mikołajczyk jako niezwykłą 
nauczycielkę i naszą mentorkę w dziedzinie fotografii. Tym razem 
poznamy ją jaką artystkę, której abstrakcyjne prace będzie można 
zobaczyć w Gallerii Obserwacja. Już jutro wernisaż wystawy. 
Zapraszamy w imieniu Pani Małgosi. 
Po wernisażu można będzie zobaczyć jeszcze wystawę do końca 

Piłkarskie zmagania trwają 

Dziś grają czerwone koszulki kontra kolorowi. 
Jak myślicie, kto wygrał i jaki był wynik?? 

Redakcja Partnerzy 

Gorąco polecamy!!! 
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