
Wieści z Wójtowskiej  Wrzesień 2020 roku 

      

Senioralna edukacja 

Właśnie rozpoczęliśmy aktywność w Senioralnej Akademii Zdrowia 2020 – 2022, projekcie edukacyjnym 

realizowanym przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Hej, Koniku”, 

współfinansowanym przez miasto st. Warszawa. Spotkania będą się odbywać online przez platformę 

Skype. Podczas wykładów i warsztatów przybliżona nam zostanie wiedza z zakresu kwestii, takich jak 

bezpieczeństwo, prawidłowe odżywianie się, ekologia, sport i rekreacja, rozwój pasji i zainteresowań. Nie 

obędzie się bez ćwiczenia pamięci i funkcji poznawczych. Wirtualnie będziemy też brać udział 

w spotkaniach tanecznych i spacerach, mocno przebierając nogami po naszym parkiecie. Dziękujemy 

Panu Arkadiuszowi Koryckiemu za zaproszenie do uczestnictwa w projekcie i koordynowanie naszych 

działań. 

     

Międzypokoleniowe online … 

Spotkania na żywo z naszymi młodymi wolontariuszami z kilku zaprzyjaźnionych już grup, w tym 

trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii … odstawiliśmy na jakiś czas do lamusa. Mamy jednak 

szansę i możliwość dalszego spotykania się … online przez różne platformy komunikacyjne. Pozytywnie 

odpowiedzieliśmy na zaproszenia oraz zaprosiliśmy naszych młodych przyjaciół z Drużyny ,,Orawa”, ze 

wspólnot Przymierze Miłosierdzia i Dominikanie na popołudniowe herbatki i pogaduszki online. Przez 

wiele lat spotykaliśmy się indywidualnie w naszych pokojach oraz na warsztatach grupowych. Teraz 

siadając przed wielkim ekranem wypatrujemy kochane twarze i uśmiechamy się do siebie. Tęsknimy, 

ale nie zostaliśmy osamotnieni. 

     

Dla większego bezpieczeństwa … 

Ze względu na zaostrzony reżim sanitarny z powodu pandemii nasi pracownicy zaopatrywani są na 

bieżąco w dodatkowe różnorodne środki ochrony indywidualnej. Został rozwinięty system działający już 

od 2018 roku przeciwdziałający rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii. Zamontowane zostały 

dodatkowe dozowniki do dezynfekcji rąk w miejscach największej rotacji osób oraz zainstalowane 

urządzenie ARTE, rozprowadzające cząstki tlenu. Planujemy zakup urządzenia do ozonowania 

pomieszczeń i systemu ograniczającego kontakt osób wchodzących do budynku poprzez zastosowanie 

weryfikacji za pomocą urządzenia audio-video. Przestrzegamy reguł częstego mycia rąk, zachowywania 

odstępu i noszenia maseczek …, no tych to nie nosimy bo nie poruszamy się środkami komunikacji 

miejskiej. Dziękujemy naszym wszystkim pracownikom, że są z nami codziennie, że zachowują 

szczególne środki ostrożności i mimo, iż też mają rodziny nie opuszczają nas w tych trudnych czasach. 

Jesteśmy RODZINĄ!  

 

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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