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w ramach: 

Ośrodek 
współfinansują: 

Stowarzyszenie  
Otwarte Drzwi 

KRS 
0000080010 

Za nami XI edycja Ogólnowarszaw-
skiego Konkursu Umiejętności Kuli-
narnych dla Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Kucharz Do-
skonały. 
Tegoroczny tytuł Kucharza Doskona-
łego otrzymali Zespół Szkół Specjal-
nych nr 89, ŚDS typu AB Stowarzy-
szenia Otwarte Drzwi oraz Zespół 
Szkół Specjalnych nr 38. Nasza dru-
żyna zajęła dobre czwarte miejsce.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

KUCHARZ DOSKONAŁY 

Zachęcamy do przyłączenia się do na-
szej akcji BĄDŹ JAK GĄSKA. Przede 
wszystkim łamiemy stereotypy  zwią-
zane z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie. Ale również zbieramy 
środki finansowe na doposażenie pra-
cowni gospodarstwa domowego. 

badzjakgaska.pl 

BĄDŹ JAK GĄSKA 

ZIELONY 
SKWEREK 

Nasz skwerek zyskał 
dużo kolorów. Nowe 
krzewy, kwiaty i 
drzewka to dopiero 
początek kolorowych 
zmian w naszym 
ośrodku. A wszystko 
za sprawą pomocy wo-
lontariackiej fir-
my  Siemens.  
W najbliższym czasie 
kolory pojawią się 
również na … elewacji. 

badzjakgaska.pl
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Rada społeczności jest na-
szą ośrodkową formą sa-
morządu. Jej głównym za-
daniem jest współdecydo-
wanie w sprawach związa-
nych z ośrodkiem, min. 
planowanie wydarzeń, wy-
jazdów oraz zajęć klubo-
wych. Członkowie rady wy-
bierani są w drodze demo-
kratycznych wyborów. Wy-
bierać będziemy cztery oso-
by, bo jest cztery funkcje. 
Jest przewodniczący wraz z 
zastępcą, sekretarz oraz 
skarbnik. W ciągu ostatnie-
go tygodnia prowadzone 
były prezentacje wszystkich 
kandydatów. Wybory już 
jutro! 

PRZEDWYBORCZE PREZENTACJE 

PIKNIK 

URZĄDZENIE 
WIELOFUNKCYJNE 

W ramach czwartko-
wej aktywności w śro-
dowisku wybraliśmy 
się do Parku Szczęśli-
wickiego na letni pik-
nik. Korzystaliśmy ze 
słońca, które w końcu 
rozgościło się na 
ochockim niebie.  

Graliśmy w kosza oraz ćwi-
czyliśmy na siłowni. Nie za-
brakło pysznego poczęstun-
ku. Tym razem w roli głównej 
owoce.  

Nowe urządzenie wielofunkcyjne podłączone, sprawdzone  
i gotowe do pracy w pracowni komputerowej!  
 
Urządzenie zakupiono zostało ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ra-
mach projektu "Kurs na samodzielność - zwiększenie 
aktywności osób niepełnosprawnych w życiu spo-
łecznym". 

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

