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                              Grudzień 2019  
Ten stary rok 2019 ... 

 

Najważniejsze, że byliśmy i jesteśmy razem, mamy siebie! Wspieramy się, mobilizujemy  

i działamy sami i dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników naszego Domu! 

W 2019 roku uczestniczyliśmy w 34 projektach własnych, a także 5 zewnętrznych, 

organizowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Dumni jesteśmy z realizacji 

własnego wygranego w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok projektu autorstwa 

naszego Współmieszkańca – „Sąsiedzkiego country na dechach”, które zgromadziło licznie  

i zintegrowało we wspólnym działaniu i zabawie młodzież, dzieci i seniorów z naszego sąsiedztwa. 

W tym roku uczestniczyliśmy pod czujnym okiem Pana Michała z zespołu pracowników 

socjalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Frekwencja  

w wyborach do PE wyniosła u nas 64,54% i była wyższa od średniej ogólnopolskiej o ponad 18%, 

zaś w wyborach do Sejmu i Senatu wyniosła 69% i była wyższa o 7,26% w stosunku do 

ogólnopolskiej. Jesteśmy zaangażowani w życie publiczne!! 

 W sprawach socjalno-bytowych mamy oparcie w pracownikach socjalnych, którzy doradzają  

i wspierają nas – przeprowadzili 110 wywiadów środowiskowych i pomogli nam złożyć 84 wnioski 

o przyznanie zasiłków finansowych i wydanie orzeczeń w sprawach zdrowotnych,  

a panie księgowe pomagały w rozliczeniach i płatnościach. Lekarze przyjmowali nas w Domu 

podczas 132 dyżurów, a Pan Maciej – nasz kierowca zawiózł nas pod opieką Pani Kasi i Pana 

Darka 344 razy do lekarzy specjalistów. Na zlecenie lekarzy zespół pielęgniarski wydał 973 tys. 

tabletek na poprawę zdrowia i wykonał 3.450 opatrunków, w tym 960 specjalistycznych, 

zużywając 18 litrów płynu dezynfekującego, ponad półtora kilometra plastra i kilometr gazy. 

Fizjoterapeuci usprawniali nas podczas 3.391 zabiegów. Człowiek to jedność ciała i ducha! Nasi 

terapeuci, instruktor kulturalno-oświatowy, pracownicy socjalni i psycholog zawsze wspierali nas 

rozmowami w sytuacjach trudnych dla nas z powodów zdrowotnych i rodzinnych. Nasza kochana 

Pani Danusia – krawcowa, po wielekroć, znad maszyny do szycia, dodawała nam otuchy dobrym 

słowem, serdeczną radą i ciepłym uśmiechem! Pan Paweł jako pierwszy przychodził z pomocą  

w sytuacjach kiedy „gubiły się” nam programy telewizyjne i nie zdążył jeszcze przyjechać 

specserwis. Pan Janek wraz z konserwatorem windy bezustannie ratowali nas kiedy po raz 

kolejny psuła się winda. Panie z pralni wyprały w trakcie roku ponad 64 tony naszych ubrań  

i pościeli! Nasze panie z zespołu opiekuńczego zmieniły nam 91.500 razy pampersy, pomogły przy 

1.200 kąpielach oraz wykonały 40.400 toalet porannych i wieczornych. A Pani Aneta czuwała, 

aby wszystkie zgłaszane prośby były szybko spełniane. Kochane panie kucharki wydały 121.910 

smacznych posiłków, a my mieliśmy do wyboru aż 11 różnych diet, choć najbliższe nam są te,  

w których odnajdujemy smaki z dzieciństwa. 

... Ten rok 2019 był naprawdę dobrym rokiem, a nowy 2020 będzie na pewno jeszcze lepszy! 

Wierzymy, że wszystko jest możliwe. Szukamy dobra, bo wtedy dobro znajdzie nas. Nasze plany 

na przyszły rok? Ufamy, że będzie to bardzo dobry rok dla nas i dla wszystkich Czytelników 

naszej gazetki! 

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/ 
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