Wieści z Wójtowskiej

Luty 2018 roku
KARNAWAŁ NA WÓJTOWSKIEJ

„SĄSIEDZKIE COUNTRY…”

Karnawał to czas zabaw i rozrywek
integrujących pokolenia. Nasi Seniorzy
doskonale bawili się z młodzieżą na
międzypokoleniowej dyskotece w naszym
Domu. Tańce dziadka z wnuczkiem w
karnawałowej scenografii zapisano na
pamiątkowych fotografiach. Mieszkańcy i
młodzież świętowali Ostatki, uczestnicząc
w zachwycającym
koncercie
muzyki
dawnej w wykonaniu zespołu Furibondo.
W wielkopostnym czasie będziemy
wspominać te chwile, oglądając fotografie
upamiętniające spotkanie trzech pokoleń.
Serię karnawałowych spotkań zwieńczyła
„Walentynkowo – karnawałowa rozgłośnia
na Wójtowskiej”, której uczestnicy
składali sobie z serca płynące życzenia,
dołączając do nich dedykację muzyczną.

…oczywiście „na dechach”. Kto czytał
poprzedni numer „Wieści z Wójtowskiej”, ten
wie, że nasi Mieszkańcy tak zatytułowali swój
projekt do budżetu partycypacyjnego Miasta
Stołecznego Warszawy na rok 2019. W tym
miesiącu odbyły się dwa spotkania dla
pomysłodawców projektów. Celem pierwszego
było ćwiczenie umiejętności atrakcyjnej
prezentacji swojego pomysłu. W ramach
drugiego, autorzy prezentowali swoje projekty
Dzielnicowemu Zespołowi ds. budżetu
partycypacyjnego na rok 2019. Nasz autor
przedstawił
multimedialną
prezentację
swojego pomysłu. Czy ”sąsiedzkie country”
wygra w tym wyścigu?

„WSPIERAMY WARSZAWSKIE DPS-Y”
…to projekt realizowany w naszym Domu
przez fundację „Oswoić stres”. Działania
skierowane do dwóch grup - Mieszkańców i
personelu DPS, zakładają wielokierunkowe
wsparcie. Dla Mieszkańcy prowadzone są:
indywidualne konsultacje psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne o charakterze
wczesnej interwencji, grupy wsparcia w
ramach profilaktyki uzależnień, edukacja
profilaktyczna oraz kształtowanie umiejętności
psychospołecznych i osobistych w ramach
zajęć
warsztatowo-treningowych.
Dla
pracowników DPS przeznaczone są superwizje
oraz szkolenia z zakresu uzależnień. Dzięki
projektowi wzbogacamy wzajemne relacje
odkrywając siebie nawzajem.

DOSKONALMY NASZE KOMPETENCJE
Pracownicy naszego Domu nieustannie
doskonalą swoje kompetencje. Cykliczne
szkolenia odbywają się w związku z realizacją
Standardów Opieki i Pracy Personelu w
Domach Pomocy Społecznej prowadzonych
przez Miasto Stołeczne Warszawa. Zostały one
opracowane w ramach projektu „AGE –
działania na rzecz aktywnego i godnego
starzenia się w Warszawie”, a ich
wprowadzenie wspiera Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie. W ramach rocznego cyklu
szkoleń wewnętrznych pracownicy uzupełniają
oraz poszerzają swoją wiedzę dotyczącą
możliwości i nowych obszarów wspierania
osób starszych i niesamodzielnych, z którymi
pracują na co dzień.
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