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Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek 
współfinansują: 

PFRON przeznaczył dodatkowe 

środki na konkurs „Kurs na sa-

modzielność – zwiększenie ak-

tywności osób niepełnospraw-

nych w życiu społecznym”. Dzię-

ki temu nasz ośrodek otrzyma 

dofinansowanie działalności na 

najbliższe dwa lata.  

 
Stowarzyszenie  

Otwarte Drzwi 
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KURS NA SAMODZIELNOŚĆ  

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

wiosennego nastroju  

oraz wesołego Alleluja 
 

życzą Uczestnicy i Kadra 

ODPiRSON 

„Kurs na samodzielność” 

jest największym z dotych-

czasowych konkursów 

PFRON. W ten sposób tylko 

w naszym stowarzyszeniu 

ponad 150 dorosłych osób, 

głównie z niepełnosprawno-

ścią intelektualną będzie 

kontynuowało proces reha-

bilitacji społecznej i zawo-

dowej, zwiększając swoje 

szanse na niezależne i sa-

modzielne życie w przyszło-

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

e-mail odpirson.sod@gmail.com 

www.odpirson.otwartedrzwi.pl  

Wiosną chyba 
nikogo nie trzeba 
namawiać do 
aktywności fi-
zycznej. Benefi-
cjenci ośrodka 
bardzo chętnie 
korzystają z do-
stępnych w For-
tach Korotyń-
skiego siłowni i 
świeżo wyremon-
towanego boiska. 
Dla każdego coś 
dobrego! 

WIOSENNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA 

KIERMASZE, KIERMASZE 

II edycja projektu Siła Woli 

nabiera tempa. W tym roku 

wśród uczestników projektu 

mamy swojego reprezentan-

ta.  Pan Marek początkowo 

miał obawy czy sobie pora-

dzi. Tymczasem pan Marek 

jest już po warsztatach, na 

których poznawał tajniki 

komunikacji i autoprezenta-

cji. Panie Marku trzymamy 

kciuki! 

Nasza intensywna i twórcza praca w ostat-
nich tygodniach się opłaciła. Dużym sukce-
sem zakończyły się bowiem kiermasze 
świąteczne, w których wzięliśmy udział.  
Dziękujemy, że byliście z nami. 
 
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej 
odpirson.otwartedrzwi.pl 

SIŁA WOLI  

Celem projektu jest 
zwiększenie świado-
mości społecznej po-

przez działania eduka-
cyjne w zakresie pro-
blematyki niepełno-

sprawności.  
Działania o charakte-
rze edukacyjnym wo-
bec i we współpracy z 
uczniami, rodzicami i 
studentami odbywać 
się będą na terenie 

szkół i uczelni w obrę-
bie m.st. Warszawy 

oraz województwa ma-
zowieckiego.  

Więcej o projekcie  

https://www.facebook.com/pg/sila.otwartedrzwi/

about/?ref=page_internal 

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

