
Dom Rodzinny im Czesławy Rzymowskiej w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 12  jest formą pomocy

mieszkaniowej  i wsparcia  społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym i znacznym .

Placówka powstała w 1992r odpowiadając na potrzeby członków  Warszawskiego Koła PSONI, osób

samotnych i nieposiadających oparcia w rodzinnie. Większa  część  osób mieszka w  Domu

Rodzinnym  od  samego początku istnienia placówki.

W placówce na stałe  zamieszkuje  8  osób, otrzymując  usługi  bytowe, opiekuńcze i  wspomagające

przez 24 godziny na dobę.

Mieszkańcom  Domu  Rodzinnego  zapewnia się  wsparcie  dostosowane  do  indywidualnych

potrzeb.

Wszystkie działania  terapeutyczne  pozwoliły  na podtrzymanie i rozwijanie  umiejętności

społecznych i  interpersonalnych podnoszących samodzielność  życiową  oraz  podtrzymanie jak

najbardziej  samodzielnego funkcjonowania  w  życiu  codziennym. Motywowały  do aktywności     i

odpowiedzialności  oraz   zwiększały  umiejętności   niezbędne do współpracy  i komunikowania

się  w grupie  na zasadach  partnerstwa  i  wzajemności.

Działania te realizowane były m.in. poprzez  trening  gospodarstwa domowego, trening

samodzielności  i  inne  działania.

Trening  gospodarstwa  domowego  obejmował między  innymi  czynności  takie jak:

planowanie i przygotowanie  prostych  posiłków ,  robienie zakupów, nabywanie  praktycznych

umiejętności   obsługiwania   urządzeń   agd  oraz  kulturalnego,  wspólnego   spożywania posiłków.

Trening  samodzielności  obejmował  swoim  działaniem czynności związane z funkcjonowaniem       w

życiu   codziennym   między innymi  takie  jak:  dbałość  o higienę  osobistą, dbałość  o estetykę
własnego wyglądu,  korzystanie z instytucji  publicznych  w  ważnych  życiowych kwestiach,

uczestnictwo  w  życiu społecznymi kulturalnym,  organizowanie  wolnego  czasu,  wizyty  lekarskie

itp.

W  Domu  Rodzinnym zorganizowano spotkania  świąteczne  (wielkanocne i bożonarodzeniowe )  i

imprezy okolicznościowe.

W  związku  z  występowaniem  choroby COVID-19 i  ryzykiem zakażenia  SARS-CoV-2  mieszkańcy ,

którzy  uczęszczali   do środowiskowych  domów  samopomocy i ośrodka  wsparcia  pozostawali w

placówce,  gdzie  na  miejscu  mieli  przeprowadzane  zajęcia.

Ze  względu  na  sytuację epidemiczną  nie  udało  się  wyjechać  na  turnus  rehabilitacyjny.

W  2020 roku  działalność   placówki  finansowana była  z  darowizn.

Wyzwania :  zapewnienie stabilnej  formy  i poziomu  finansowania  działań,  zmiana lokalu  ze

względu na  kończącą się  umowę  najmu   z  TPD.


