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NOWY PROJEKT „FAIR PLAY”
Wchodzimy w nowy projekt „Fair Play - warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu”. Jesteśmy po wstępnych ustaleniach z realizującą projekt firmą Lokalne
Badania Społeczne, która podejmie działania, których celem jest zmniejszanie negatywnych
stereotypów związanych z życiem w domach pomocy społecznej i budowanie ich dobrego
wizerunku oraz usprawnianie komunikacji wewnętrznej i z lokalnym otoczeniem. Spotkania
dla uczestników projektu: mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej oraz
przedstawicieli środowiska lokalnego będą prowadzone w formie warsztatów i wykładów.

SPRAWNA WINDA TO PODSTAWA …
… naszej domowej trzypiętrowej komunikacji. Korzystamy z niej często i pewnego letniego
dnia po prostu … zaniemogła. Ograniczyło to swobodę naszego domowego funkcjonowania.
Natychmiast pojawili się profesjonalni konserwatorzy i przystąpili do działań. Z dużym
zaangażowaniem zaczęli walkę z awarią. Na pytania „kiedy finał?” odpowiadali „to może
potrwać”. I trwaaało … a my czekaliśmy z coraz większym zniecierpliwieniem, aż
doczekaliśmy się – komunikacja przywrócona!

„SZTUKA PISANIA”
Licealistki uczestniczące w międzynarodowym projekcie społecznym „Sztuka pisania”
odwiedziły nas pewnego popołudnia i przyniosły ponad setkę listów adresowanych do nas mieszkańców Domu. Każdy z nas otrzymał list … od nieznanego mu autora - osoby dorosłej
lub nastolatka. Listy pochodziły z Polski, Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Miłe doręczycielki
odczytywały nam listy, których autorzy pisali o sobie – kim są, gdzie mieszkają, co robią, ale
również, że są ciekawi, kto jest adresatem – czy to mężczyzna czy kobieta, jak się nazywa,
skąd pochodzi …. Już zaplanowaliśmy i niecierpliwie czekamy na akcję „Odpisujemy”!

„WARS I SAWA” …. W TŁUMIE WIDZÓW
Na Podzamczu, obejrzeliśmy animację opowiadającą legendę Warsa i Sawy przedstawioną z
wykorzystaniem laserów, wody, świateł i muzyki. Niełatwo było zająć dobre miejsce do
oglądania w takim tłumie; przeciskanie się wśród rzeszy widzów jest też … niezłą sztuką.
Udało się! Obejrzeliśmy i pełni wrażeń wróciliśmy do domu!
Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13
na www.dpswojtowska.pl,
polubienia nas na fanpage www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska218993075115874/
i obserwowania na www.instagram.com/dps_wojtowska/

