
Praca zdalna

OCHOTweek

Dzięki zaglądaniu na naszą stronę
internetową możecie nie tylko dowiedzieć

się wielu ciekawych informacji , nauczyć
nowych umiejętności lub poznać nowe

przepisy kulinarne . Pracownia plastyczna
i rękodzielnicza inspiruje i zachęca do

wykonania ozdób lub kartek
świątecznych . Zachęcamy do bycia na

bieżąco z naszymi materiałami
edukacyjnymi , dzięki którym teraz można

nastroić się świątecznie i wykorzystać
kreatywnie swój wolny czas .
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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością
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ŚWIĄTECZNE
SPOTKANIE

W tym roku nasze świąteczne spotkanie odbyło się online. Nie przeszkodziło nam to jednak, 
by w świątecznych nastrojach i aranżacjach spędzić ten czas razem. Jedni z nas w wesołych

przebraniach, inni z kolorowymi choinkami w tle, jeszcze inni - odświętnie ubrani, z opłatkiem lub
smacznym ciastem i ciepłą herbatą. W tak świątecznej atmosferze udało nam się pobyć
razem, złożyć sobie życzenia, porozmawiać o tym, jaki był ten ostatni rok. Odwiedzili nas
również bardzo mili Goście - pani Marysia i pani Olga. Dziękujemy wszystkim za spotkanie 

i życzymy sobie, by kolejne odbyło się przy prawdziwym stole. 
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SHOW STOPPERŚWIĄTECZNE
SMAKI
Święta to magiczny czas - a na tą
magię wpływają m . in . zapachy i
smaki , które szczególnie w tym okresie
mówią nam , że zbliża się Boże
Narodzenie . Co roku w pracowni
gospodarstwa domowego powstawały
pyszności , które później wspólnie
zajadaliśmy podczas
przedświątecznego spotkania w
naszym Ośrodku . 

PORZĄDKI NA
KOMPUTERZE

Wszyscy z nas zaczęli już świąteczne porządki . Ale posprzątać możemy nie tylko w
domu . Pracownia komputerowa zaprasza Państwa do posprzątania w swoich
komputerach : ) Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałem jak założyć
folder ( l ink)

Niestety , w tym roku jest to niemoż l iwe . Ale smaki i zapachy możemy
przenieść do swoich domów dzięki przepisom na pierniki , zimową herbatę , sałatkę
jarzynową czy zupę grzybową . Wszystkie materiały oczywiście znajdują się na naszej
stronie internetowej .

http://odpirson.otwartedrzwi.pl/wp-content/uploads/2020/12/14.-Jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-sw%C3%B3j-folder.pdf


ROZLICZ 200% SWOJEGO
PODATKU!

 W tym trudnym czasie możemy pomóc innym i sobie! 
Jeśli prowadzicie Państwo firmę, to w 2020 roku wielkość odliczenia wynosić będzie dla

darowizn przekazanych:
od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny; 

od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150 proc. wartości darowizny; 
od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii –

równowartość przekazanej darowizny. 

Odliczeniu będą podlegać darowizny przekazane na rzecz m.in. noclegowni i i schronisk dla
osób bezdomnych.

Warunkiem odliczenia będzie 
- udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem wpłaty

- przedłożenie oświadczenia obdarowanej Organizacji jej przyjęciem;

Dlatego zachęcamy do przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi  na
schronisko dla osób bezdomnych - DOM ZA BRAMĄ! 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa
KRS 00000 800 10 NIP 113 01 78 033 

Przekaż darowiznę na Schronisko dla bezdomnych mężczyzn DOM ZA BRAMĄ
PEKAO SA 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313

Więcej informacji: https://www.pitax.pl/.../niezawodne-sposoby-na-obnizenie.../ (link)

https://www.pitax.pl/.../niezawodne-sposoby-na-obnizenie.../

