
Wieści z Wójtowskiej      Kwiecień 2020 roku 

Dziękujemy Wydziałowi Polityki Społecznej MUW! 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie kierujemy słowa wdzięczności do pracowników Wydziału Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy wspierali nas już od pierwszych dni marca. Dziękujemy za wytyczne, wskazówki, 

za przesłanie w trybie pilnym środków ochrony osobistej dla pracowników i mieszkańców. Zaopatrzeni 

 w maseczki, rękawice, przyłbice i płyny do dezynfekcji czuliśmy się bardziej bezpiecznie i wiedzieliśmy, że nasz personel jest 

pewniejszy i spokojniejszy. Dziękujemy za rozmowy i słowa otuchy. Mamy nadzieję, że wyjdziemy z tego trudnego czasu silniejsi, 

bo nadejdzie kres epidemii, a my z niej ze zdanym egzamin pracy w trudnych warunkach. Podziękowania składają: Mieszkańcy, 

Dyrektor i Personel Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej 13 w Warszawie. 

Akcja „turnus” 

Dziękujemy również za zainteresowanie ze strony Biura Pomocy i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. My Mieszkańcy wiemy, że nasz personel doświadcza wsparcia ze strony tych 

instytucji. Wiemy też, że jest propozycja, aby nasze panie pracowały wymiennie w 14 dniowych „turnusach”. Czy wytrzymamy 

z nimi, a one z nami? Spokojnie! Są dla nas ważne i bardzo jesteśmy im wdzięczni za ciężką pracę i ich silną psychikę. Wiemy, 

że mają codziennie wiele czynności do wykonania wokół nas i muszą cierpliwie znosić wszystkie nasze problemy i bolączki, na 

których jesteśmy skupieni. Dziękujemy im, że są z nami zawsze i w tym tak trudnym czasie. 

Termometr w ciągłym ruchu 

Jednym z wielu działań podjętych w naszym Domu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników jest ,,Akcja 

Termometr”, czyli codzienny pomiar temperatury ciała wszystkich mieszkańców i pracowników. Każdego rana panie pielęgniarki 

nie dopuszczą do pracy pracowników, jeśli nie sprawdzą temperatury, a opiekunowie już przed śniadaniem mierzą ciepłotę 

naszych ciał. Czasami muszą przychodzić i dwa razy, bo to trochę trwa zanim wygrzebiemy się spod cieplutkich kołderek ….  

Wielkie Serca … nigdy nie zawodzą! 

W tym wyjątkowo niełatwym czasie doświadczamy ludzkiej życzliwości. Otrzymaliśmy wiele wsparcia ze strony firm, fundacji  

i wolontariuszy. Słowa wdzięczności kierujemy do: Dyrektora i zespołu firmy ,,Spica Solutions” za certyfikowane maski 

ochronne, Fundacji ,,Rekin’’ – Rozrywka Edukacja Kultura i Natura za ,,twarzowe” przyłbice, wolontariuszy ze wspólnoty 

,,Przymierze i Miłosierdzie” za środki higieniczno – kosmetyczne, wszystkich uczestników inicjatywy ,,Warszawa szyje maski dla 

medyków” za podarowanie 250 maseczek własnoręcznie uszytych i dołączone do nich wizytówki z wyrazami wsparcia od osób, 

które je dla nas uszyły. Mamy też własny wkład w przygotowanie masek - dziękujemy naszej Pani krawcowej za uszycie 300 

sztuk! Nasza główna księgowa, Pani Ewa też nie próżnowała, angażując się w szycie masek wraz z harcerzami z 444 Drużyny 

,,Zawiszaków” i wspomagając w ten sposób szpitale. Wiwat Wielkie Serca!! 

Pamiętamy! 

Pamiętaliśmy o tegorocznej 77 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, kiedy to oddziały niemieckiego 

faszystowskiego wojska wkroczyły na teren Getta w celu jego likwidacji. Pamiętamy o dokonanej rzezi przez niemieckich 

okupantów i bohaterskich Polakach z Armii Krajowej, którzy wspierali żydowskich powstańców. Wiemy, że to była nierówna 

walka o godność, honor i życie!  

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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