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Czerwiec 2018 roku

„MIĘDZYPOKOLENIOWY KOLAŻ”
„Międzypokoleniowy kolaż” – tak można
nazwać działania integracyjne łączące
naszych Seniorów z Przedszkolakami oraz
Młodzieżą szkolną. Są one prowadzone
w formie wernisaży, interaktywnych
warsztatów
realizowanych
wspólnie
z
Technikum
Architektoniczno
- Budowlanym przy ul. Przyrynek 9,
spektakli i dyskotek ze Specjalnym
Ośrodkiem Wychowawczym ,,Dom przy
Rynku” oraz Przedszkolem nr 186,
wspólnych
koncertów
z
Liceum
Ogólnokształcącym
im.
Jana
III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej.
Działania
te
zachęcają
do
współuczestnictwa
i współtworzenia.
Projekt pt. „Dziatki” realizowany ze
Stowarzyszeniem Działań Twórczych
Republika Warszawa był okazją do
nawiązania relacji pomiędzy Seniorami
i Dziećmi w wieku od 1 do 5 lat. Wspólne
spotkania, spektakle, warsztaty czy akcje
charytatywne na rzecz naszego Domu
jednoczą starszych i młodszych. Ich
efektem jest wielopokoleniowa wspólnota
i stałe miejsca spotkań kulturalnych.
W SENSORYCZNYM OGRODZIE …
Okres letni sprzyja różnorakim działaniom
Mieszkańców naszego Domu w ogrodzie
sensorycznym. Efektem tego jest poprawa
dobrostanu fizycznego i psychicznego
osób zaangażowanych w te działania. Nasi
Mieszkańcy oprócz pielęgnacji roślin,
pielenia, podlewania, sadzenia mogą też
korzystać z relaksu w otoczeniu zieleni.
Połączenie przyjemnego z pożytecznym
służy budowaniu wyjątkowej przestrzeni
dla doznań zmysłowych oraz dla ducha.

„(U)RODZINY”
JUBILATEM

I

…

EVENT

Z

„(U)Rodziny”
to
tytuł
spektaklu
performatywnego z udziałem naszych
Mieszkańców i Młodzieży z mieszczącego
się w sąsiedztwie Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego. Partnerstwo starszych
i młodszych zaowocowało spektaklem
przed publicznością i z udziałem
publiczności. W drugiej części wydarzenia
uczestnicy hucznie świętowali obchodzone
tego dnia urodziny jednego z naszych
Mieszkańców. Duży, malinowy tort
uatrakcyjnił wydarzenie. Przy wystrzałach
konfetti odśpiewano Jubilatowi „sto lat”.
Spotkanie
zakończyła
potańcówka,
podczas której Młodzież zapraszała do
tańca Seniorów. Vivat międzypokoleniowe
urodziny!
JUŻ ZAGŁOSOWALI!
Akcja
głosowania
na
projekty
obywatelskie do budżetu partycypacyjnego
miasta stołecznego Warszawy na rok 2019
odbyła się w naszym Domu w dniu 21
czerwca. Mieszkańcy oraz Pracownicy
licznie
przystąpili
do
głosowania,
dokonując wyboru wśród proponowanych
pomysłów.
W
obecności
Komisji
Wyborczej „poszły w ruch” karty do
głosowania. Aby się upewnić, jak oddać
ważny głos, można było skorzystać z
„Instrukcji do głosowania – krok po
kroku”. Należało wybrać też swój sposób
głosowania: elektronicznie lub papierowo.
Większość osób oddała głos w formie
papierowej.
Emocje
towarzyszą
pomysłodawcom projektu złożonego przez
nasz Dom, bo jak można przypuszczać,
festyn w stylu country to jest to, na co
czekają…

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

