Maj 2021

Na wczorajsze zajęcia ze Zorganizowanej Aktywności w Środowisku wybraliśmy
się do jednej z naszych ulubionych Galerii Sztuki w mieście- Kordegardy.
Udało nam się zobaczyć bardzo ciekawą wystawę rzeźb Magdaleny Gross i rysunków Geli Seksztajn.
Wystawa niebawem dobiega końca, zachęcamy tych, którzy jeszcze jej nie widzieli
do odwiedzenia Galerii Kordegarda samodzielnie.
Wystawa była otwarta w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

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
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Odkrywamy nowe wymiary
Zorganizowana Aktywność w Środowisku to zajęcia lubiane przez wszystkich uczestników
Ośrodka. Zamieszczamy relacje z poprzedniego wyjścia, które do dziś wzbudza w nas dużo
pozytywnych emocji. Wystawa Ludwiki Ogorzelec w CSW.

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
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Nasi Grantodawcy

Urban Foto

Życzenia dla Mam!
Z okazji Dnia Matki podczas zajęć w naszych Pracowniach stworzyliśmy w "Partnerach" takie oto prace.
Wszystkim Mamom życzymy dużo zdrowia, radości na każdy
dzień oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Dzisiejsze zajęcia grupy foto poświęcone były fotografii architektury. Odkrywaliśmy co potrafią
obiektywy szerokokątne.
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Wiosenna zapiekanka
1 kg ziemniaków
1,5 szklanki jogurtu naturalnego
5 łyżek startego żółtego sera
2 ząbki czosnku
½ pęczka świeżej bazylii
sól i pieprz do smaku
natka pietruszki do
posypki
tłuszcz do formy

Ziemniaki obrać i ugotować na półmiękko. Jogurt zmiksować z
posiekaną bazylią, zmiażdżonym czosnkiem i solą do smaku.
Ziemniaki odcedzić, ułożyć w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym tłuszczem, zalać przygotowanym sosem, posypać
pieprzem, posypać żółtym serem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiec przez 25 minut. Przed podaniem posypać świeżą natką pietruszki.

Przygotowała Agnieszka Markowska Źródło: kukbuk.pl

Zielono nam

Dzień godności 5 maja

Dzisiaj po zajęciach w Ośrodku
napawaliśmy się świeżą, młodą,
bujną zielenią naszego ulubionego
Lasku na Kole. Brodziliśmy i nurzaliśmy się w trawie oddychając swobodnie, bez masek (zgodnie z rozporządzeniem maski w parkach nie
są obowiązkowe). Dobrze było odetchnąć głęboko na łonie natury po
raz pierwszy od lockdownu w październiku 2020 r. Kto chciał mógł
pozować do zdjęcia w wianku, kto
chciał mógł posiedzieć w ciszy a
pod brzozą toczyły się rozmowy o
muzyce, książkach, kulinariach ,
zwierzętach, podróżach i marzeniach - o życiu - jeszcze w zielone
gramy!

Z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną który świętowaliśmy wczoraj - 5 MAJA, beneficjenci
Ośrodka Partnerzy przygotowali plakaty.
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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/

