


Plany na rok 2020 były bardzo różnorodne. Projekty współfinansowane z EFS – dotyczące wsparcia seniorów i aktywizacji osób bezrobotnych,

wparcie dzieci i edukacja dorosłych Romów, przeciwdziałanie przemocy, praca socjalna z mieszkańcami miasta i praca z osobami doświadczającymi

kryzysów, wsparcie finansowe osób tego potrzebujących, otwarcie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – wszystko to miało się zmieścić

w 12 miesiącach 2020 roku….W pierwszym miesiącu odbywało się planowanie działań i podsumowanie poprzednich miesięcy ale też – ruszyły

zajęcia w Klubie Seniora i Dziennym Ośrodku Wsparcia a przede wszystkim systemowa praca Ośrodka 





Początek roku to dobry czas na podsumowanie poprzednich miesięcy oraz na pokazanie – kto jest kim. Na stronie

internetowej oraz FB Ośrodka prezentowane były zdjęcia pracowników, kierowników oraz informacje o nominacjach

w lokalnych mediach.





W marcu jeszcze realizowaliśmy wszystkie zadania w dotychczasowym zakresie. Przyznawaliśmy świadczenia, sporządzaliśmy wywiady środowiskowe

w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia, seniorzy uczęszczali na zajęcia do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i do Klubu

Seniora, swoje zadania realizowały świetlice i Klub Integracji Społecznej. Jednak z uwagi na zagrożenie wirusemSars- CoV -2 w połowie miesiąca praca

w rejonie, zajęcia grupowe orz działalność ośrodków wsparcia została zawieszona. Wszyscy musieliśmy dostosować do nowych warunków, zmienić

plany, inaczej realizować zadania i szybko nauczyć się pracy zdalnej przestrzegając przy tym zaostrzonego rygoru sanitarnego.





Kwiecień rozkwitł kwiatami, wiosną i Świętami Wielkanocnymi. A praca w Ośrodku realizowana była w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

Nauczyliśmy się przestrzegać nowych zasad, wprowadziliśmy nowe rozwiązania. Już w miesiącu kwietniu uruchomiliśmy dodatkowy

numer telefonu pod którym wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury, aby pomagać osobom przebywającym w kwarantannie, starszym

i samotnym. Współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi oraz Wojskami Obrony Terytorialnej. Nasze działani wspierali

wolontariusze .Osoby potrzebujące otrzymywały pomoc żywnościową, wsparcie psychologiczne oraz prawne.





Maj to kolejny miesiąc ograniczeń związanych z epidemią wirusa Sars – CoV - 2 Po kilku tygodniach rzeczywistość zaczęła się normować-

pracownicy MOPS nauczyli się jak bezpiecznie pracować w nowej rzeczywistości. Wspomagani przez Wojska Obrony Terytorialnej, Policję,

wolontariuszy i organizacje pozarządowe pracownicy naszego Ośrodka ciągle i z wielkim zaangażowaniem pomagali podopiecznym –

przyznawali świadczenia, udzielali pomocy specjalistycznej m.in. wsparcia asystenta rodziny i wsparcia psychologicznego. Po pierwszych

obawach ruszyły prace społecznie użyteczne oraz projekty oddłużeniowe. A pracownicy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych

samodzielnie szyli maseczki dla swoich podopiecznych.





Zmniejszenie zachorowań pozwoliło na powrót do bezpośredniej obsługi klienta, oraz zintensyfikowanie pracy w rejonie. Do SOW wrócili

seniorzy, do KIS uczestnicy, zaś placówki wsparcia dziennego zapełniły się dziećmi. Piękna pogoda pozwalała na prowadzenie zajęć poza

budynkiem ośrodków wsparcia, co pozwoliło zachowań bezpieczne warunki spotkań grupowych. Ponownie po kilku tygodniach

zawieszenia ruszyły zajęcia realizowane w ramach projektów. Dodatkowo pracownicy MOPS w Puławach włączyli się w internetową akcję

#gaszynchallange – dla Wojtusia.







Lato, spadek zachorowań oraz zniesienie części obostrzeń dało większą możliwość organizowania spotkań, spacerów i szkoleń.

W obowiązującym rygorze sanitarnym odbywały się wycieczki dla dzieci i dorosłych, warsztaty tematyczne i ogniska. W lipcu

uroczyście pożegnaliśmy dwie odchodzące na emeryturę koleżanki – Renatę Lipczyńską i Grażynę Kłodawską.







Miesiące wakacyjne pozwoliły sprawnie  zrealizować zaplanowane działania. Pogoda i humory dopisywały, słońce świeciło,               

a praca była przyjemnością. Wycieczki dla dzieci i dorosłych, aktywizacja osób bezrobotnych, prace społecznie użyteczne –

wszystko to odbywało się sprawnie i bez opóźnień i nadal – w rygorze sanitarnym. Przy Ośrodku powstały kwietne rabaty 

cieszące oczy pracowników i przechodniów.







Pracownicy Ośrodka realizowali wszystkie nałożone na nich zadania, a także podejmowali dodatkowe inicjatywy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyli w Forum Profilaktycznym. Obchodziliśmy też pierwszą rocznica funkcjonowania Specjalistycznego

Ośrodka Wsparcia Wrzesień okazał się też miesiącem solidarności z potrzebującymi – lokalne firmy, organizacje i stowarzyszenia oraz indywidualni

mieszkańcy wspólnie z pracownikami Ośrodka podjęli działania w celu wyremontowania mieszkania, które spłonęło w wyniku wybuchu gazu. Pan Mirek –

właściciel mieszkania - był zaskoczony dobrocią i wsparciem, jakie otrzymał od mieszkańców Puław.







Początek czwartego kwartału 2020 roku nie zwiastował ponownego wstrzymania działań. Jednak drastyczny przyrost zakażeń spowodował,

że w połowie miesiąca zajęcia dla seniorów, dzieci i uczestników projektów zostały zawieszone. Zmienił się też tryb pracy całego Ośrodka.

Ponownie została ograniczona bezpośrednia obsługa klientów, a także praca w rejonie. Mimo zmęczenia pracownicy z zaangażowaniem

pełnili swoje obowiązki służbowe pomagając i wspierając wszystkie osoby potrzebujące.





Listopad to miesiąc, w którym zakończyły się prace remontowe w mieszkaniu Pana Mirka. Listopad to też początek

przygotowań paczek świątecznych dla podopiecznych. Uczestnicy Klubu Seniora otrzymali wyróżnienie w ramach konkursu

Eko - senior. A pracownicy Ośrodka inaczej niż dotychczas świętowali dzień pracownika socjalnego. W tym roku pracownicy

w dniu swojego święta wsparli puławskie hospicjum Jest to też kolejny miesiąc pracy w rygorze sanitarnym, pracy w formie

zmianowej i zdalnej.





Ostatni miesiąc roku obfitował w radosne wydarzenia – Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwóch akcjach społecznych. Dzięki pomocy pracowników Budimex

SA zorganizowano akcję Paczka dla Seniora, a dzięki pracownikom Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. przeprowadzono akcję Azotowy Dar Mikołajkowej Radości. Świąteczne paczki otrzymało

2o seniorów oraz 12 rodzin wielodzietnych. Świąteczne paczki dla naszych podopiecznych przygotowali tez pracownicy Urzędu Miasta Puławy, Fundacja Obok Nas oraz anonimowi darczyńcy.

W miesiącu grudniu dotknęły nas smutne wydarzenia. Tuż przed Świętami w naszym mieście zdarzyła się ogromna tragedia, w której życie straciło dwoje mieszkańców. Wybuch gazu całkowicie

zniszczył dom i uszkodził kilka stojących w pobliżu. Raz jeszcze instytucje, organizacje i lokalna społeczność pokazały solidarność i wsparcie dla osób potrzebujących. Koniec roku to nie koniec

epidemii i trudów z nią związanych. Po roku zmagań i pracy w nowej rzeczywistości jesteśmy bogatsi o doświadczenia, które na pewno będą procentować w przyszłości .





Nie sposób wymienić wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierali nas w podejmowanych

działaniach na rzecz mieszkańców naszego miasta. Znaleźli się wśród nich anonimowi

darczyńcy, zaprzyjaźnione instytucje, organizacje pozarządowe, fundacje i duże firmy.

W podejmowanych działaniach towarzyszyły nam lokalne media, dzięki którym mogliśmy

skutecznie komunikować się ze społecznością lokalną.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
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