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DOBRE SŁOWO – „DZIĘKUJĘ”
Dobre słowo wiele znaczyiinspiruje do
dalszych działań. W ciągu ostatnich kilku
lat
podziękowania
wyrażane
były
wielokrotnie słowami oraz pisemnie dla
Pani Dyrektor naszego Domu, jak też dla
pracowników. Wyrażali je Mieszkańcy
wraz
z
rodzinami,
wolontariusze
i przedstawicieleróżnych
instytucji
z którymi współpracujemy.Brzmiało to
tak:
…„Składam
serdeczne
podziękowaniaza:rodzinną, wspólnotową
atmosferę”,„za gamę dobrych posiłków i
bogate prezenty gwiazdkowe”, „za
rozwijanie
umiejętności
współżycia
społecznego”, „za umacnianie wśród
seniorów poczucia misji społecznej”,
„dziękuję za umacnianie więzi i postaw
obywatelskich”,„za czas przepracowany w
naszym domu, który uznajemy za jeden z
najlepszych momentów w naszej karierze
zawodowej”, „za współpracę z naszą
szkołą,spotkania międzypokoleniowe”, „za
nasz udział w różnych inicjatywach
organizowanychprzez Pani Dom”, „za
wysoką jakość działań artystycznych”, „za
udziałw wielu projektach”… i jeszcze
jedno ważne podziękowanie– „za naprawy
zepsutych rzeczy”!
PODTRZYMUJEMY TRADYCJĘ…
Podtrzymujemy
tradycję
wspólnego
kolędowania, kiedywe wspólnym śpiewie
integrują się młodsi i starsi.W styczniu
pięć
środowisk
zaangażowało
się
w naszym Domu w „kolędowe akcje”,
w których wspólne śpiewyprzyprawiały
o „miłyzawrót głowy” naszych Seniorów.

POMYSŁ NA PROJEKT – TO NASZA
WSPÓLNA SPRAWA!
Senior mógł wykazać się twórczą
aktywnością, w związku z tymnasi
Mieszkańcy skorzystali z okazjijaką
zaproponował Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy w ramach projektu budżetu
partycypacyjnego. Mieszkańcy zgłosili
projekt, w ramach któregozostanie
zorganizowany dla środowiska lokalnego
ogólnodostępny festyn pt. „Sąsiedzkie
country na dechach”.Festyn wprowadzić
ma w klimat wiejskiej zabawy w stylu
country, gdzie akcja „gry i zabawy” oraz
grillowane
przysmaki
zintegrują
środowisko
sąsiedzkie.Wydarzeniema
przełamywać stereotypy w postrzeganiu
starości
i
niepełnosprawności.
Co
Seniorpotrafi-przekonają się o tym ci,
którzy zagłosują na projektprzedstawiony
przez naszych Mieszkańców. Życzymy im
powodzenia!
SPORTOWO
I
REKREACYJNIE
Z UDZIAŁEM PSA…
…Tak Fundacja Husky Team zatytułowała
swój autorski scenariusz zajęć dogoterapii.
Nasi Mieszkańcy uczestnicząc w zajęciach
stawali
się
honorowymi
wolontariuszamisportowo- rekreacyjnych
zabaw z psami.Instruktorzy nagrodzili
złotymi medalami Mieszkańców, którzy w
ramach kursu dogoterapii najlepiej
współpracowali z psem. Najwięcej emocji
wzbudziły gry logiczne dla ludzi i
zwierząt. Pies miał odnaleźć smakołyki
ukryte pod wybranymi elementami gry.
Czasem było ciepło, ciepło, gorąco, a
czasem zimno, zimno – ale zawsze „podaj
łapę”.

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu na www.dpswojtowska.pl
Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13

