Piątek, 22 kwietnia 2016

Odwiedziny w parku
Wczoraj pracownia komputerowa
wraz z
pracownią biurowo-administracyjną wybrały się na
spacer do Parku Skaryszewskiego by skorzystać z
pięknych przejawów wiosny. Przywitał nas
niedźwiedź, który ogrzewał się w promieniach
słońca.

Odbiór Pucharów
Puchary już odebrane! Jadą na Równą, by w
poniedziałek w dniu III Międzyośrodkowego
Turnieju Piłki nożnej powędrować do zwycięzców.
Życzymy wszystkim drużynom biorącym udział w
poniedziałkowym turnieju dużo szczęścia, ale i
radości z rywalizacji, jaką niesie ze sobą
koleżeńska gra w piłkę nożną.

I Ogólnowarszawski Integracyjny
Turniej Piłki Nożnej dla Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
„Puchar Otwarte Drzwi”
Uwaga, uwaga!!! Od
poniedziałku 25.04.2016
r. zaczynamy rejestrację
drużyn,
które
będą
chciały wziąć udział w I
edycji Ogólnowarszawskiego Integracyjnego
Turnieju
Piłki
Nożnej
dla
Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Puchar
Otwarte Drzwi. Zgłoszenia można nadsyłać w
dniach
25.04-20.05.2016
na
adres:
wtz@otwartedrzwi.pl.
O
zakwalifikowaniu
decyduje
kolejność
zgłoszeń.
Karty
uczestnictwa,
zgoda
na
wykorzystanie
wizerunku oraz regulamin konkursu są do
pobrania pod linkiem:
http://wtz.otwartedrzwi.pl/puchar-otwarte-drzwi2016/

Partner Pucharu Otwarte Drzwi
Mamy przyjemność
napisać, iż w
tegorocznej I Edycji
Turnieju Puchar
Otwarte Drzwi
naszym Partnerem
jest Polski Związek
Piłki Nożnej
.
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Temat Rzeka

Mamy już komplet

„Temat: Rzeka” – pod takim hasłem 5 maja 2016
roku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi obchodzić
będzie Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Podczas
integracyjnego pikniku i artystycznego pleneru,
organizowanego po prawej stronie Wisły,
promowana będzie tolerancja i równouprawnienie
osób z niepełnosprawnościami.

Uwaga, uwaga!!! Mamy już komplet zgłoszeń
do udziału w X edycji konkursu Kucharz
Doskonały! Kolejne będą wpisywane na listę
rezerwowych. Dalsze szczegóły będą podane
w poniedziałek 25.04.2016 r.

„Kucharz Doskonały” – kulinarna
rywalizacja razy dziesięć

KONTAKT:

„Kucharz Doskonały” pierwszy raz pojawił się na
mapie kulinarnych wydarzeń Warszawy 10 lat
temu, by teraz funkcjonować, jako jedno z
najbardziej
rozpoznawalnych
przedsięwzięć
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – organizacji
pozarządowej, która od 20 lat skupia swoje
działania na wsparciu osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi
ul. Równa 10/3
03-418 Warszawa
tel: (22) 670-21-23
tel/fax: (22) 619-07-04
wtz@otwartedrzwi.pl
www.wtz.otwartedrzwi.pl
www.facebook.com/WTZStowarzyszeniaOtwar
teDrzwi

Gość Specjalny w Kucharzu
Doskonałym – Paweł Stasiak
X edycję finału Kucharz
Doskonały uświetni gość
specjalny w osobie Pawła
Stasiaka,
członka zespołu Papa D. !!!
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