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   Sierpień 2019 roku 

Finał projektu ,,Fair Play” z przytupem! 

Jako społeczność DPS Wójtowska: pracownicy i mieszkańcy, zorganizowaliśmy atrakcyjne 

zakończenie projektu ,,Fair Play”. Żal, że projekt ten ledwo się zaczął … a już się skończył, 

tak jak i wakacje. Ale udało się nam podnieść różne kompetencje, tak zwane miękkie, 

między innymi w zakresie radzenia sobie z różnymi konfliktami i sytuacjami stresującymi w 

życiu oraz przeciwdziałania negatywnym stereotypom dotyczącym funkcjonowania domów 

pomocy społecznej. Atrakcyjna forma warsztatów oraz finałowe spotkanie biesiadne służyły 

budowaniu wzajemnych relacji. Integracja pracowników z mieszkańcami, lepsze rozumienie 

swoich komunikatów, to także dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy i zamieszkania 

czyli Domu Pomocy Społecznej. 

,,Nie ma cwaniaka nad Warszawiaka”… 

Sąsiedzki piknik z Grzesiukiem ,,Nie ma cwaniaka nad Warszawiaka” - to nazwa projektu, 

który zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego w mieście stołecznym Warszawa na rok 2020. 

Autorami pomysłu jest troje naszych mieszkańców a realizację tego projektu społeczno – 

kulturalnego planują na terenie naszego Domu. Wiadomo, jesteśmy ważnym centrum 

kulturalnym dzielnicy Śródmieście. Otrzymaliśmy informację, że po przeprowadzonej 

analizie  przez  merytoryczne  jednostki projekt zakwalifikował się do realizacji. Oczekujemy 

już tylko na głosowanie … a my życzymy powodzenia naszym projektodawcom. Do boju … 

głosujcie na projekt naszych mieszkańców!!! 

Letnie orzeźwienie… 

W okresie letnim mieszkańcy naszego Domu spędzają czas w ogrodzie sęnsorycznym wśród 

kwiatów i przy dobrej książce. Wsłuchując się w szum traw, popijając owocową herbatę, 

wdychając zapach rosnącej obok mięty – doświadczają harmonii ducha i ciała. To piękny 

czas relaksu! Ogród jest wyjątkową przestrzenią dającą szansę na wyciszenie, spacer, 

rozmowy na ciekawe tematy, orzeźwienie. 

(Nie) zakazane piosenki na Wójtowskiej 

Nasi mieszkańcy pamiętają te wojenne piosenki jeszcze jako zakazane. Tu w Warszawie 

urodzili się, wychowali i pamiętają gehennę tamtych wydarzeń, ale i nadzieję związaną z 

Powstaniem Warszawskim. Dziś razem z młodymi przyjaciółmi i pracownikami śpiewając 

(Nie) zakazane piosenki włączyliśmy się w ogólnopolskie (już!) obchody 75 rocznicy 

Powstania Warszawskiego. Oddaliśmy hołd poległym cywilom i żołnierzom, kolegom i 

koleżankom naszych mieszkańców. Byli tak odważni!. Wielu z nas miało łzy w oczach. 

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-Wójtowska-

218993075115874/ 

i obserwowania na www.instagram.com/dps_wojtowska/ 
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