
Anno domini 2021 

Przegląd wydarzeń minionego roku 

w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach 



MOPS w liczbach 
1 – dyrektor (ka) 

2 – budynki 

3 - projekty w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

4 – realizowane projekty „unijne”

5 – facetów

6 - działów 



Styczeń 

Styczeń miesiącem szczepień ! W dobie pandemii, w sytuacji gdy pracownicy MOPS byli na „pierwszej linii 

frontu” poza dbaniem o wszystkich wokół należało zadbać o siebie . Choćby po to by móc dalej pomagać . 

Dlatego pracownicy w większości skorzystali z  możliwości szczepień przeciwko COVID-19. Tym bardziej,               

że wirus nie odpuszczał…podobnie jak nie odpuszczał mróz 



Luty

W lutym sytuacja pandemiczna wyhamowała na

tyle, że Ośrodek Wsparcia mógł wznowić swoją

działalność. Do SOW wrócili stęsknieni

pensjonariusze. Były obostrzenia - maseczki,

dezynfekcja, praca w małych grupach ale jednak

wspólnie i kontaktowo.

Rok pracy w pandemii nauczył nas ostrożnego dystansu ale nie zmienił chęci

pomagania najsłabszym grupom społecznym. Dostosowany do nowych

wyzwań Ośrodek działał pełną parą a pracownicy socjalni pomagali jak tylko

mogli i umieli.



Marzec 

Aby oczekiwanie na wiosenne odwilże nie dłużyło się zanadto dla

uczestników SOW i Klubu Seniora zaplanowano szereg bezpiecznych

atrakcji. Było kino, pielęgnacja urody, wspólne spotkania. Od lutego 2021 r.

rozpoczęły się również zajęcia w podstawowej edycji Klubu Integracji

Społecznej. Jak co roku uczestnicy KIS mieli możliwość uczestniczyć

w treningach kompetencji społecznych, indywidualnych spotkań z doradcą

zawodowym, a od czerwca 2021 rozpoczną realizację prac społecznie

użytecznych. Marzec to również Dzień Kobiet i świętowany uroczyście

Dzień Mężczyzn 



Kwiecień 

Niestety początek wiosny to kolejna fala pandemii i kolejny raz musieliśmy

zawiesić zajęcia w SOW. Wspieraliśmy jednak seniorów zdalnie – poprzez

rozmowy telefoniczne, przynoszenie obiadów i innych potrzebnych artykułów

i namawianie bliskich, by również oni poświęcali czas swoim starszym członkom

rodziny. Czas bez seniorów wykorzystywaliśmy na uzupełnianie zapasów środków

ochrony osobistej, żegnanie się z członkami starego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz bieżącą działalność Ośrodka.



Maj 

Maj miesiącem pracy ale i ( trochę) zabawy.

Podjeliśmy wyzwanie #challengedziengodnosci

i rozkwieciliśmy przestrzeń wokół Specjalistycznego

Ośrodka Wsparcia. Do SOW powrócili seniorzy,

uczestnicy Klubu Integracji dzięki doradztwu

zawodowemu zaczęli myśleć nad zawodową

przyszłością, zaś uczestnicy projektu „Przez

Aktywność do Zmiany ” na regularnych spotkaniach

z animatorem, treningach i warsztatach zwiększali

swoją zawodową i społeczną aktywność.

Zapachniało wiosną i optymizmem 



Czerwiec 

Letnie miesiące to miesiące aktywności – nasadzenia

przy Ośrodku, huczne obchody Dnia Księgowego,

wycieczki seniorów, powołanie nowego Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie….. I wiele innych różnych działań na rzecz

lokalnej społeczności 



Lipiec 

Coś się kończy, coś się zaczyna . W lipcu pożegnaliśmy Bożenkę –

wieloletnią pracowniczkę MOPS - odeszła na emeryturę. W lipcu również

otrzymaliśmy od Straży Miejskiej samochód dzięki któremu jeszcze sprawniej

realizowane będą zadania ustawowe i pozaustawowe pomocy społecznej.

Dzieci ze świetlicy środowiskowej rozpoczęły zajęcia na puławskich kortach

tenisowych i pomimo czasu urlopowego i letniego wszyscy pracownicy

pracowali „pełną parą”.



Sierpień 

Rozrastamy się – w ludzi, sprzęty, dokumenty. Tak bardzo że część

archiwum w sierpniu trafiło do SOW bo przestało mieścić się na Leśnej

. A poza tym wakacje wiec wycieczki, wyjazdy, jubileusze Eli i

Agnieszki, udział w Akcji Menstruacja oraz urlopy, urlopy, urlopy 



Wrzesień 

II rocznica działalności SOW! Szkolenie dotyczące

przestępstw przeciwko mieniu dla seniorów, piknik

rodzinny dla dzieci z naszych placówek – Aktywatorium

i Świetlicy Środowiskowej, tworzenie ogrodu

z Fundacją Leroy Merlin Polska a także treningi

umiejętności wychowawczych dla rodziców - wszystko

to zdominowało wrzesień  Oraz oczywiście praca,

praca, praca i pomaganie 



Październik 

I znowu o seniorach, bo październik to miesiąc poświęcony

im – w Lublinie konferencja w ramach Wojewódzkiego Dnia

Seniora na której Pani dyrektor w imieniu Miasta Puławy

odebrała wyróżnienie za tworzenie społeczności lokalnej

przyjaznej seniorom. Ale również – Dzień Nauczyciela,

zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje

społeczne oraz pilotażowy program dotyczący zapewnienia

jednostce samorządowej rozwiązań wspierających

komunikację oraz obsługę osób głuchych.



Listopad 

Miesiąc zadumy nad przemijaniem, Święto Pracownika Socjalnego, jubileusz pracy

Agnieszki… a przy tym zabawa w świetlicach środowiskowych - bo dzień pluszowego

misia, zajęcia u seniorów i z seniorami oraz egzotyczne motyle z Motylarni – tak minął

listopad 



Grudzień 

Ostatni miesiąc roku to czas na podsumowań,

prezentów i doświadczania ludzkiej życzliwości.

3 grudnia – Dzień Wolontariatu, 6 grudnia –

Mikołajki i kolejny już raz Azotowy Dar

Mikołajkowej Radości , 8 grudnia jubileusz

Katarzyny, 14 grudnia – Szlachetna Paczka…

A jeszcze zajęcia z lepienia pierogów, kartki

od i dla Seniorów, życzenia z zaprzyjaźnionego

z nami Polskiego Czerwonego Krzyża i wiele,

wiele innych przyjemnych chwil .

Tak zakończyliśmy kolejny rok pracy – życzymy

sobie by następny był równie udany .



Anno Domini 2021

Dziękujemy za wspólną pracę, współpracę, życzliwość, 

zaangażowanie i uważność na drugiego człowieka 

Dyrektor i pracownicy MOPS Puławy.


