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Młodzież działa …

Realizujemy  własny  projekt  ,,Dziadek  z  Wnuczkiem”,  w  ramach  którego  Młodzież  z  ,,Domu  przy

Rynku” wykonała własnoręcznie plakat z napisem: ,,Pozdrawiamy Was – Mieszkańcy z Domu przy

Rynku’’.  Plakat  zawisł  na  naszym  podwórku  tak  aby  był  dobrze  widoczny.  Oprócz  tego,  młodzi

zaprojektowali i uszyli dla nas maseczki ochronne, bardzo skrupulatnie wyprofilowane. No cóż, takich

produktów w dobie pandemii nigdy nie jest za dużo więc dziękujemy im za tak piękną inicjatywę.

Tęsknimy za wspólnymi spotkaniami przy herbatce, grze w kręgle, warcabach czy też na warsztatach

teatralnych i spacerach. Oczekujemy więc na dzień, kiedy znów zapełni się sala warsztatowa i dziadek

z wnuczkiem rozpoczną wspólną przygodę tworząc międzypokoleniową wspólnotę.

Mikołajkowe paczki napływają do adresatów …

Akcja Święty Mikołaj dla Seniora … jest w toku. Napływają do nas podarunki pod patronatem Fundacji

z różnych stron. Każdego dnia dostarczanych jest kilka paczek przez Pocztę Polską, kuriera lub osobę

prywatną. Od kolorowych kartoników i ozdobnych toreb aż błyszczą oczy. Za pomocą specjalnego kodu

rozpoznajemy  adresata  i  przesyłka  wędruje  do  miejsca,  gdzie  oczekuje  na  dzień  kiedy  będzie

rozpakowana przez konkretną osobę. Święty Mikołaj jest już gotowy do wielkiego finału, będzie dużo

emocji, wzruszeń i radosnych podziękowań oraz wyjątkowa fotorelacja.

Indywidualnie …

 W tym szczególnym czasie bardziej dbamy o to, aby zapewnić komfort psychiczny i fizyczny naszym

Mieszkańcom. Prowadzimy więc codziennie terapię indywidualną i rehabilitację przyłóżkową. Poprzez

rozmowy pomagamy naszym Mieszkańcom wyrazić swoje emocje,  potrzeby,  obawy, troski,  uzyskać

potrzebne informacje, czy po prostu być z nimi. Często jest to też wspólne słuchanie muzyki, śpiew czy

opowiadanie  treści  przeczytanego  artykułu,  książki  lub  obejrzanego  filmu.  Panie  Fizjoterapeutki

prowadzą  rehabilitację  przyłóżkową stosując  ćwiczenia  bierne,  zmieniają  pozycję  osobom leżącym,

pionizują, oklepują. Wszystko to po to aby przywracać i podtrzymywać sprawność fizyczną.

Komunikujemy się nowocześnie medialnie …

Z uwagi na wyjątkowe warunki związane z pandemią komunikujemy się z naszymi bliskimi poprzez

media. Korzystamy z różnych środków. Komunikację na odległość zapewniają nam: smartfony, telefon

stacjonarny,  media  społecznościowe,  tablety.  Cieszymy  się,  że  możemy  ze  znajomymi  i  rodziną

wymieniać się informacjami, swoimi myślami, wrażeniami i spostrzeżeniami. W czasie gdy nie możemy

być przy sobie fizycznie i rozmawiać twarzą w twarz, nabyte umiejętności obsługi tableta, komputera,

smartfona i innych komunikatorów okazały się bardzo przydatne.

.

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13

na www.dpswojtowska.plpolubienia nas na fanpage www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-

13     i obserwowania na www.instagram.com/dps_wojtowska/
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