
Wieści z Wójtowskiej   Czerwiec 2020 roku 

 

Taki czas … 

Zwykle z końcem roku szkolnego robiło się cicho i spokojnie na naszych korytarzach. Dzieci, 

młodzież i studenci współpracujący z nami w różnych projektach wyruszali na wakacyjny 

odpoczynek. Tego roku wraz z wprowadzeniem stanu pandemii już na początku marca został 

zwieszony rytm wielopokoleniowej współpracy w ramach różnych projektów z dzieciakami, 

młodzieżą i studentami. Teraz przed nami cisza wakacji i niepewność nowego roku szkolnego. 

Czy będziemy mogli się spotykać, dzielić czas, dawać sobie wsparcie, radość i zabawę?? 

Ogromnie na to liczymy! A tymczasem składamy gorące podziękowania za współpracę i 

wspólnie spędzone chwile dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku”, Szkół 

Podstawowych: nr 25 oraz 227 w Warszawie, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. 

Stanisława Noakowskiego, harcerek z 20 Warszawskiej Harcerskiej Drużyny „Orawa”, 

wolontariuszy Centrum Myśli Jana Pawła II, Klubu Alternatywnego „Caritas”, Fundacji 

Busola oraz wszystkich innych instytucji i sympatyków naszego Domu. 

Wybory, wybory, wybory …. 

Na potrzeby wyborców – mieszkańców w naszym Domu utworzony został obwód wyborczy. 

Wybory na urząd prezydenta zostały przeprowadzone przez 4-osobową komisję wyborczą  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wybory przebiegły sprawnie i bez incydentów.  

… A frekwencja była wyższa niż średnia krajowa! Wyniosła 80 procent!! 

Wsparcie dla DPS-ów! 

Dziękujemy Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu za wsparcie udzielone nam 

kilkukrotnie w trudnym okresie od marca do czerwca w postaci środków ochrony 

indywidualnej: maseczek, rękawic jednorazowych, przyłbic i środków dezynfekujących! 

Ostatnio dotarła do nas wiadomość, że ok. 327 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego 

i budżetu państwa przeznaczono na poprawę sytuacji osób przebywających w domach pomocy 

społecznej w związku z pandemią koronowirusa. Pakiet działań opracowało Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej. Podpisanie pierwszych umów na realizację projektów odbyło się 25 czerwca br. 

Wsparciem objęte zostaną łącznie 824 domy pomocy społecznej prowadzone przez gminy  

i powiaty na terenie całej Polski, w tym ponad 82 tys. mieszkańców i ponad 41 tys. 

pracowników, a pomoc będzie przekazywana domom pomocy społecznej w formie grantów 

m.in. na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników, zakup i przeprowadzanie testów na 

obecność COVID-19, zakup środków ochrony indywidualnej, niezbędnego sprzętu oraz 

przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny. Co ważne, z tej sumy przeznaczono 22,1 mln 

złotych dla 106 mazowieckich dps-ów! 

 

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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