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Digital Technology …  w innej odsłonie

Realizując własny projekt z zakresu cyfrowych technologii szukaliśmy nowych rozwiązań na
czas pandemii. Biorąc udział w ostatnich latach w projektach miejskich ,,Cyfrowy Senior”
oraz  ,,Kreatywni  50  plus”  otrzymaliśmy  przecież  już  wiedzę  teoretyczną  i  praktyczną.
Doskonalimy  więc  teraz  swoje  umiejętności  indywidualnie  korzystając  z  własnych
komputerów, tabletów i smartfonów. Organizujemy też spotkania w małych grupach w letnie
dni  na  naszym  domowym  patio  zachowując  oczywiście  dystans  społeczny.  Zwiedzamy
wirtualnie wystawy muzealne, czytamy ciekawe artykuły i podziwiamy artystyczne zdjęcia
korzystając  z  naszych tabletów i  laptopów.  Tak więc  zdobyta  wcześniej  wiedza i  nabyte
umiejętności  podczas  warsztatów projektowych dziś  pozwala  nam uczestniczyć  online  w
różnych  wydarzeniach  kulturalnych  i  tym  samym  …  ,,być  na  topie”  we  współczesnym
świecie.

Ojczyste dzieje … w naszej pamięci

W bieżący miesiącu świętowaliśmy dwie ważne rocznice zapisane w historii naszej Ojczyzny.
Włączyliśmy  się  aktywnie  w  ich  obchody  krajowe.  W  siedemdziesiątą  szóstą  rocznicę
Powstania  Warszawskiego  zainicjowaliśmy  w  naszym  ogrodzie  tematyczną  prezentację
poetycką  urozmaiconą  wspólnym  śpiewem  pieśni  powstańczych.  Musimy  przyznać,  że
znaczną  część  tekstów  znaliśmy  na  pamięć  chociaż  mieliśmy  do  dyspozycji  ,,Śpiewnik
powstańczy” jako przewodnik naszych wokalnych działań. Pamiętając też o setnej rocznicy
wojny polsko - bolszewickiej określanej mianem ,,Cudu nad Wisłą” oglądaliśmy wirtualnie
cenne  eksponaty  i  repliki  z  wystawy  w muzeum Wojska  Polskiego  zatytułowanej  ,,Czas
Chwały”.  Uznaliśmy,  że kultywując pamięć o dziejach naszej  Ojczyzny i  poległych za jej
wolność  wpisujemy  się  w  jej  historyczną  przeszłość  budując  tym  samym  przyszłość
następnych pokoleń.

Wzajemne wsparcie w urlopowy czas …

Lato, to czas urlopów też dla pracowników naszego Domu, choć czas pandemii nie pozwolił
wielu osobom zrealizować wakacyjnych marzeń czyli pojechać na zagraniczne wojaże.  Ale
jak  mówią  pracownicy  –  „Polska  jest  najważniejsza  i  najpiękniejsza”.  Po  ciężkiej  pracy
opiekunów,  pielęgniarek,  pokojowych,  kucharek,  pracowników  pralni,  socjalnych  i
terapeutów trzeba odpocząć  aby naładować przysłowiowe akumulatory.  Personel  pracuje
więc w zmniejszonym składzie ale służy sobie wzajemnym wsparciem. Otaczają szczególną
troską   tych,  którzy  są  niesamodzielni  preferując  urozmaiconą  letnią  dietę,  dbając  o
dodatkowe porcje napojów, pielęgnację, opiekę medyczną, organizację czasu wolnego oraz
czyste  ubranie.  Dobra  współpraca  personelu  zapewnia  komfort  i  wzmacnia  poczucie
bezpieczeństwa nam  -  Mieszkańcom tego Domu. Wzajemna pomoc przynosi oczekiwane
efekty! Jesteśmy szczęśliwi i bezpieczni!

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/

http://www.instagram.com/dps_wojtowska/
http://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-W%C3%B3jtowska-218993075115874/
http://www.dpswojtowska.pl/

