Wieści z Wójtowskiej

Lipiec 2018 roku
WIELOKIERUNKOWE WSPARCIE

POMYSŁ „W DECHĘ”

Wielokierunkowe działania pracowników
Domu
Pomocy
Społecznej
przy
ul. Wójtowskiej 13 służą temu, aby
właściwie wspierać i aktywizować
Mieszkańców. Opiekunowie codziennie
podejmują zadania przy łóżku cierpiących
i ciężko chorych. Pracownicy Socjalni
rozwiązują sprawy osobiste i współpracują
z instytucjami rozwiązującymi problemy
Mieszkańców, pomagają podtrzymywać
kontakty z rodziną czy nawiązywać je ze
społecznością lokalną, …. A jeśli jest taka
potrzeba, to kupują bilety na mecz piłki
nożnej. Dla Mieszkańców organizowane są
liczne imprezy kulturalne o charakterze
integracyjnym i międzypokoleniowym.
Dzięki temu są też „za pan brat” z
warszawskimi nowinkami kulturalnymi.
Ciekawe lektury czekają na nich w
biblioteczce. Psycholog zawsze służy
dobrą radą, a Panie Kucharki starają się
serwować ulubione potrawy. Pani Danusia
ceruje ubrania, przyszywa guziki i swoim
ciepłym uśmiechem koi smutki. A nad
wszystkim czuwa Pani Dyrektor.

Złożony przez nasz Dom projekt obywatelski
do
budżetu
partycypacyjnego
Miasta
Stołecznego Warszawy na rok 2019
,,Sąsiedzkie Country na dechach” – wygrał na
Starym Mieście! Na pomysł naszych
Mieszkańców oddano 201 ważnych głosów.
Możliwość
realizacji
projektu
otwiera
przestrzeń na nowe działania w środowisku
sąsiedzkim.
W
Centrum
Aktywności
Międzypokoleniowej ,,Nowolipie” odbyło się
podsumowanie
projektów
seniorskich
zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego w
ramach
projektu
,,AS
w
budżecie
partycypacyjnym”
Miasta
Stołecznego
Warszawy i Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”. W spotkaniu tym
uczestniczyli autorzy zwycięskich projektów,
w tym nasi Seniorzy. Podczas spotkania
zastanawiano się również, jak można lepiej
włączać Seniorów w życie miasta. Na
zakończenie autorom projektów wręczono
dyplomy. Nasz projekt czeka zatem na
realizację i stanie się ,,mega sąsiedzkim”
wydarzeniem w roku 2019. Wiwat!

UROK NOWEGO EKRANU

Interaktywny ekran typu Cumulus x 24
White Ice podarowała nam w ostatnich
dniach Firma Coty. Ekran wykorzystany
będzie
do
wielorakich
działań
multimedialnych oraz interaktywnych, a
organizowane dla naszych Seniorów
imprezy kulturalne nabiorą ,,innego
smaku”. Mieszkańcy naszego Domu
bardzo lubią nowinki technologiczne i już
cieszą się na nową jakość. Dziękujemy
Firmie Coty!

KONIEC PEWNEGO ETAPU …
Pierwszy
etap
projektu
„Wspieramy
warszawskie DPS-y”, prowadzonego przez
przedstawicieli Fundacji ,,Oswoić stres”
- Elżbietę Sideris i Jacka Znamierowskiego
właśnie dobiegł końca. Z tej okazji Pan Jacek
zorganizował „Koncert Uwielbienia”, podczas
którego wykonał przy akompaniamencie gitary
swoje autorskie, niosące otuchę piosenki.
Artysta stworzył wspaniały, sprzyjający
integracji nastrój, a uczestnicy z przyjemnością
włączali
się
do
wspólnego śpiewu.
Dziękujemy!

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

