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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

Z ŻYCIA O RODKA
Praca zdalna

PLASTYCZNA
RÓŻNORODNOŚĆ
W pracowni plastycznej

-

ró

żnorodność.

Zaczynaliśmy od poznawania dzieł Van
Gogha i Moneta

a teraz inspirujemy się

dziwnymi dla wielu pracami

.

Czarny kwadrat na białym tle Malewicza

,

ró

żnymi

,

kolorowe prostokąty Mondriana i nieco
bardziej szalone kompozycje
Kandinskiego
w tym wszystkim chodzi
przedstawiają

?

?

.

Ale o co

Co te obrazy

A no właśnie

musieliśmy się nagłowić

żeby

,

mamy teraz du

pobudzania niezwykle wa
naszego umysłu

-

żo

żnej

Nie

źle

wymyślić

interpretację tych wielkich dzieł
jest pewne

!
.

Jedno

okazji do
zdolności

kreatywności

.

GALERIA PRAC KUBUSIA
PUCHATKA

ul. Majewskiego 34
tel. 22 823 65 61
ochota@otwartedrzwi.pl

PASZPORTY
POLITYKI 2020

Teatr

21 otrzymał nagrodę "Paszporty POLITYKI 2020" w kategorii

"teatr". Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
, że wśród aktorów jest troje uczestników naszego Ośrodka -

Jesteśmy dumni

.

, .

.

.

p Magdalena p Grzegorz i p Daniel
Teatr

21 od 15 lat tworzy sztukę z osobami z Zespołem Downa i autyzmem,
ż

.

poruszając w swoich spektaklach wa ne społecznie tematy i edukując
Trzymamy kciuki za kolejne co najmniej

15 lat!

ul. Majewskiego 34
tel. 22 823 65 61
ochota@otwartedrzwi.pl

KARNAWAŁOWE
PĄCZKI

SHOW STOPPER

Karnawał w pełni i wielkimi krokami
zbli

ża

się tłusty czwartek

.

Je

żeli

chcemy samodzielnie wykonać pączki
lub faworki

,

warto abyśmy wcześniej

wybrali dobry przepis

.

W kolejnych

materiałach Pracowni Gospodarstwa
Domowego otrzymacie sprawdzoną
recepturę na domowe pączki

.

Przepis ten wykorzystywaliśmy ju

ż

części z Was jest on dobrze znany

kilkukrotnie na zajęciach w Ośrodku

.

Zachęcamy do korzystania z

,

więc

instrukta

ży

gotowania

OTWARCIE
GALERII
Od

1

lutego muzea i galerie z powrotem mogą być

otwarte

,

z zachowaniem re

żimu

wszystkich miłośników sztuki

.

sanitarnego

My niestety

się na kolejną wizytę w tych miejscach
szereg warsztatów

,

,

,

.

To wspaniała wiadomość dla

póki co nie mo

żemy

wspólnie wybrać

na szczęście nasze ulubione prowadzą

lekcji muzealnych i oprowadzania po wystawach on

-line,

Muzeum Narodowemu w Warszawie przenieśliśmy się
do świata piramid
zbiorów on

-line

,

faraonów i mumii

.

Zachęcamy wszystkich do korzystania ze

muzeum bez wychodzenia z domu

.

ul. Majewskiego 34
tel. 22 823 65 61
ochota@otwartedrzwi.pl

Ostatnio np

.

dzięki

ROZLICZ 200% SWOJEGO
PODATKU!
ż

!

W tym trudnym czasie mo emy pomóc innym i sobie

,

Jeśli prowadzicie Państwo firmę to w

2020 roku wielkość odliczenia wynosić będzie dla
:

darowizn przekazanych
od

od
od

200
. – 150

1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. –
1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r

.

;

proc wartości darowizny

.

;

proc wartości darowizny

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
KRS

10/3, 03-418 Warszawa

00000 800 10 NIP 113 01 78 033

ż darowiznę na Schronisko dla bezdomnych mężczyzn DOM ZA BRAMĄ

Przeka

PEKAO SA

:

77 1240 6074 1111 0010 3072 2313

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

Więcej informacji https

