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Zaszczepiliśmy się trzecią dawką … 

… szczepionki przeciw Covid – 19. Poinformowani o szczepieniu przez WCPR od rana 

oczekiwaliśmy na to wydarzenie. Do naszego Domu przybyła profesjonalna ekipa medyczna, 

która sprawnie i z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do akcji szczepienia. Kilka ciepłych 

słów, kilka sekund „spotkania z igłą” … i po wszystkim. Pracownicy DPS wspierali nas w 

sprawnym przemieszczaniu się do „punktu” szczepień i zajmowaniu miejsca w kolejności 

przyjścia. Niektórzy, jak to zwykle bywa, chcieli być pierwsi i nie zamierzali spokojnie 

oczekiwać na swoją kolej. Pracownicy czuwali nad naszym bezpieczeństwem, po szczepieniu 

spokojnie odpoczywaliśmy, a następnie byliśmy odprowadzani do naszych pokoi. Personel ze 

szczególną troską monitorował zaszczepione osoby leżące.  

 

Wymiana wiedzy i doświadczeń … 

… w ramach standardu „Wymiana wiedzy i doświadczeń jako element wsparcia personelu 

DPS” w dniu 28 września 2021r. odbyło się spotkanie personelu socjalno – terapeutycznego 

warszawskich domów pomocy społecznej. Tym razem gospodarzem spotkania byli pracownicy 

Domu „Kombatant” przy ul. Sterniczej. Temat był ciekawy i dotyczył komunikacji z 

mieszkańcem wymagającym jako jednym z wielu narzędzi pracy personelu. Zakres 

tematyczny szkolenia przeprowadzonego przez specjalistkę psychoterapii i coachingu 

obejmował między innymi zagadnienia związane z  rozpoznawaniem potrzeb mieszkańca i 

zarządzaniem emocjami. Warsztaty i analiza studium przypadku posłużyły uczestnikom do 

poszukiwania nowych rozwiązań w pracy wspierającej  mieszkańca. 

 

Fundacja „Święty Mikołaj dla Seniora” … 

…  zainicjowała już czwartą  edycję swojej dobroczynnej akcji mikołajkowej na rok 2021, w 

której i my weźmiemy udział. W końcu, kto nie lubi być obdarowywany … a szczególnie w 

czasie Świąt. W związku z oficjalnie złożoną deklaracją redagujemy właśnie i wysyłamy listy 

do Świętego Mikołaja. Przy tej okazji wracają miłe wspomnienia z dzieciństwa. Cieszymy się, 

że po raz kolejny dzięki organizatorom i darczyńcom spełnią się nasze ciche marzenia. 

 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Wójtowskiej 13 

na www.dpswojtowska.pl 

obserwowania i polubienia nas na  

www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-

www.instagram.com/dps_wojtowska/ 

twitter.dpswójtowska@dpswójtowska 
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