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Już 25 maja kolejna edycja ogólnowarszawskiego konkursu kulinar-
nego Kucharz Doskonały. Tymczasem u nas pani Żaneta, pani Ania 
oraz pan Sebastian kroją, szatkują i siekają warzywa. Smażą mięso.  
I przede wszystkim komponują składniki na dwa dania konkursowe.  

cerskiego Zakonu Szpitalników 
Świętego Jana Jerozolimskiego 
Zwanego Rodyjskim i Maltańskim. 
Zbiórka będzie prowadzona w sie-
dzibach urzędu, w placówkach 
oświatowych, podczas imprez i 
wydarzeń odbywających się w 
dzielnicy oraz za pośrednictwem 
wszystkich organizacji, instytucji i 
wolontariuszy, którzy zechcą przy-
łączyć się do tej wspólnej akcji. 

KUCHARZ DOSKONAŁY—CZAS START 

Darowiznę można również wpłacać na konto  
Fundacja Pomocy Społecznej EVA 
ul. Białobrzeska 5, 02 – 379 Warszawa 

PEKAO SA IV O/Warszawa  
97 1240 1053 1111 0010 0541 1093 

z dopiskiem: Ochota dla uchodźców z Syrii  

OCHOTA POMAGA 

W czwartek 27 kwietnia podpisa-
no na Ochocie trójstronne poro-
zumienie pomiędzy: Związkiem 
Polskich Kawalerów Maltań-
skich, Fundacją Pomocy Spo-
łecznej „EVA” oraz Urzędem 
Dzielnicy Ochota, w sprawie 
przeprowadzenia na Ochocie 
wspólnej zbiórki pieniędzy na 
pomoc uchodźcom z Syrii. Zbiór-
ka pieniędzy zostanie przepro-
wadzona na terenie Dzielnicy 
Ochota w terminie V -IX 2017 
roku przez Fundację Pomocy 
Społecznej „EVA”, a zebrane 
środki finansowe będą przekaza-
ne do Libanu za pośrednictwem 
Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich Suwerennego Ry-



 

 
KONTAKT  

ul. Majewskiego 34, 02-104 Warszawa tel.22 823 65 61  

e-mail odpirson.sod@gmail.com 

www.odpirson.otwartedrzwi.pl  

Na ostatniej społeczności przywitaliśmy 
nową psycholog— panią Zuzannę, ale nie-
stety pożegnaliśmy panią Agatę, która 
podjęła decyzję o zmianie pracy. Były ser-
deczne podziękowania, wspomnienia, łzy, 
życzenia i  plany na przyszłość. 
Pani Agato życzymy samych sukcesów w 
nowej pracy! 

POŻEGNANIA 
 POWITANIA 

W ramach aktywności kul-

turalnej odwiedziliśmy 

Muzeum Historii Żydów 

Polskich. Zwiedziliśmy 

wystawę „Na żydowskiej 

ulicy” oraz wzięliśmy 

udział w warsztatach, na 

których zagraliśmy w drej-

dla, klipy i hacele— gry i 

zabawy podwórkowe okre-

su międzywojennego nie 

tylko warszawskich ulic.  

Super zabawa! 

GRY I ZABAWY W POLINIE 

5 MAJA  

OBCHODZILIŚMY  
DZIEŃ GODNOŚCI 

OSOBY  
Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ 

https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dziennego-Pobytu-i-Rehabilitacji-Spo%C5%82ecznej-106013352811844/?fref=ts
http://odpirson.otwartedrzwi.pl/

