
NUMER 81                                           13 — 17 grudnia 2021 

  

 NEWSLETTER   

WDPF 
 

 

  
Wszystkim czytelnikom naszego Newslettera oraz Waszym bliskim życzymy, 

aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosły wiele ciepła, radości 

i poczucia więzi z bliskimi. Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas oraz 

nadchodzący Nowy Rok 2022 przyniosą dużo nadziei,  siły oraz pogody ducha. 

Niech te dni będą inne od zwykłych  dni, niech upływają w zdrowiu  

oraz dobrym samopoczuciu. Oby Nowy Rok był lepszy od poprzedniego!  
 

 



Nasze Stowarzyszenie 
 
Rada Koordynacyjna Zespołu Regionalnego Koalicji na 

Rzecz Zdrowia Psychicznego życzy wszystkim 

Czytelnikom i Czytelniczkom Newslettera WDpF 
spędzenia tegorocznych świąt w radości i poczuciu 

bliskości ze sobą i z innymi. 

 

Sekcja Administracji 
 

Mówią, że zawsze miło jest dostać l ist 
świąteczny.  My wierzymy, że to prawda. W zaciszu 

WDpF-owej sali SA powstały dzisiaj 73 zaadresowane do 

członkiń i członków SA oraz SOD kartki. W piątek, wraz  

ze swoimi, SZE zaniosła je na pocztę. Mamy nadzieję, że 

sprawią radość tym, którzy je dostaną, i że te osoby 
przypomną sobie o naszym istnieniu ;) Wszystkim 

życzymy Spokojnych i Radosnych Świąt. 
Julka 

 

 
Od lewej: Marian, Jacek i Julka przygotowujący listy 

 

Przed drukowaniem, adresowaniem, pako -

waniem i  wysyłaniem listów warto ustalić,  do 

kogo je kierujemy.  W tym roku, podobnie jak  
w poprzednim, w SA zdecydowaliśmy, że listy świąteczne 

skierujemy przede wszystkim do członków i członkiń 

naszej Sekcji, z którymi od dawna nie mieliśmy kontaktu 
oraz do tych, którzy mieszkają w Domach Pomocy 

Społecznej. Kolejnym krokiem było przygotowanie 

właściwych listów dla poszczególnych osób tak, aby 
pomimo dużej liczby, każdy z listów był wyjątkowy. Kilka 

spotkań Sekcji i wiele godzin pracy w Domu-Klubie zajęło 
nam przygotowanie tego przedsięwzięcia, ale udało się!  

Jacek 

  

 
Efekt naszej pracy – 73 listy 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Co się dzieje w SKP?  Koniec roku to zazwyczaj czas 

podsumowań, w związku z tym także w SKP jest więcej 

czasu na tego typu działania. W grudniu rozpoczął się 

kolejny, trzyletni etap Projektu Zatrudnienia 

Przejściowego, który jest finansowany ze środków m.st. 
Warszawy. Jest to dla nas kolejne wyzwanie w Nowym 

Roku. Większość działań jest prowadzona on-line. 

Ostatnio Agnieszka K. uaktualniła dla nas listę portali 
internetowych, na których można szukać pracy, 

dodatkowo opisała, co na nich można znaleźć. Jeśli masz 

jakieś pytanie albo chciałbyś/chciałabyś porozmawiać lub 
o coś zapytać, pisz śmiało na a.stolarczyk@wdpf.org.pl, 

dzwoń na telefon SZE lub Skype'owo. 
Ola, SZE 

 

Wrażenia z podzielenia się własną pasją oraz 

motywowanie członków do dzielenia się swoimi 

pasjami i  talentami ze społecznością 
Warszawskiego Domu pod Fontanną.  Cześć 

kochani! W tym oto wątku chcę podziękować Julii z SZE 

za współpracę w projekcie „Moje Hobby – Śpiew dla 
relaksu” i za włożoną w to pracę i zaangażowanie. Obie 

przyczyniłyśmy się do powstania postu i grafiki  
na Facebooku Warszawskiego Domu Pod Fontanną. 

Dziękuję też tym wszystkim osobom, które poparły  

i wyraziły zgodę na wdrożenie pomysłu z konkursem na 
piosenki. Dziękuję też tym osobom, które chętnie wzięły 

udział w głosowaniu na wybrany przez siebie utwór. 

mailto:a.stolarczyk@wdpf.org.pl


Emocje, jakie mi towarzyszyły w przygotowaniach całego 

tego materiału to pewna ciekawość jak całość zostanie 

przyjęta i jakie będą tego końcowe efekty. Odważyłam się 
jednak zaryzykować i podjąć się próby bycia pierwszym 

członkiem, który podzieli się tym, czym aktualnie zajmuje 

się w ramach hobby. Zachęcam też innych członków, aby 

znaleźli w sobie odwagę do podzielenia się talentami, 

które w nich drzemią, jak i tym, co motywuje ich do 
pozytywnego rozwoju w dobie pandemii. 

Magdalena P., SZE 

 
Wysyłka l istów i  kartek świątecznych do 

członków i członkiń SZE.   

W naszej Sekcji jest kilkadziesiąt osób, z którymi 
utraciliśmy kontakt osobisty, telefoniczny i e-mailowy. 

Tak się czasem zdarza – a to ktoś zmienił numer telefonu 
i zapomniał dać nam znać, a to jest zajęty swoimi 

sprawami i WDpF przestał być potrzebny, a to ktoś jest  

w takim dołku psychicznym, że nie chce kontaktu totalnie 
z nikim. Fajne jest to, że w Domu-Klubie nie 

zaprzestajemy prób kontaktowania się, mając nadzieję, 

że po otrzymaniu listu osoba zechce wznowić więzi  
z WDpF. Niejednokrotnie zdarzało się, że w odpowiedzi 

dostaliśmy list tradycyjny, e-mail albo telefon i osoby 

dzieliły się, co u nich słychać. Takie momenty bardzo 
cieszą! Ciekawa jestem, jakie będą reakcje na tegoroczne 

listy. Wysyłamy ich 38. Do siedmiu osób (mieszkańców 
Domów Pomocy Społecznej oraz osób, które nie mają 

możliwości przyjść do WDpF z powodów zdrowotnych) 

wysyłamy kartki świąteczne z życzeniami. 
Marta 

 

 
 

Wysyłka listów świątecznych jest zawsze dla mnie 

niezwykłym zadaniem, w które chętnie się angażuję. 

Wymaga wielu przygotowań – przygotowania treści listu 

i kartki, wydruku, adresowania kopert, pójścia na pocztę 

i wysyłki… ale kiedy wspólnie nad tym pracujemy, to jest 
to przyjemna praca! :) Można poczuć klimat świąteczny 

i miło jest móc pomyśleć, że być może ktoś otworzy nasz 

list i dzięki temu pomyśli o nas ciepło! 
Julia 

 

 
 

Dla mnie również wysyłka listów świątecznych jest 
ważnym wydarzeniem, bo mam poczucie, że taki list 

może sprawić komuś radość, zwłaszcza komuś, kto 

dawno się nie pojawiał w WDpF ani się z nami nie łączył. 
Dlatego chętnie włączam się w ich przygotowanie. 

Piotr Sz.  

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI  OBSŁUGI 
DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze 

WDpF zadania SOD są umocowane częściowo w SA, a 
częściowo w SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 

dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcję bazową i 

angażuje się w jej działania. SA i SZE serdecznie zapraszają 

kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń  SOD 

pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje go Olga. 

Zachęcamy do kontaktu! 
 

Wieści z Biura WDpF 

 

Wiele ciepłych  słów padło przy okazji  przekazy -

wania dyplomu dla Urzędu Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy, czyli  ZASŁUŻONEGO PRACODAWCY 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO :)  

Razem z Kajetanem dyplom przekazaliśmy na ręce pani 
Joanny Goździelewskiej, Naczelniczki Wydziału Spraw 



Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy. Przy wręczaniu 

dyplomu była też pani Izabela Musiał, przełożona 

pracowników Zatrudnienia Przejściowego. 
 

 
Z dyplomem pani Joanna Goździelewska, tuż obok pani Izabela 

Musiał oraz Kajetan Struś i Marta Wybranowska. 

 

Urzędowi Dzielnicy Wola jeszcze raz DZIĘKUJEMY za 

ponad 15 lat nieprzerwanej współpracy, dzięki której 
wielu członków i członkiń Warszawskiego Domu pod 

Fontanną mogło doświadczyć realiów zatrudnienia  
w Urzędzie Dzielnicy. Szczególnie wdzięczni jesteśmy  

za wspaniałe doświadczenia pracy na stanowisku kuriera 

dostarczającego korespondencję, które stanowi część 
naszej wspólnej historii. Mamy nadzieję, że przed nami 

wiele kolejnych lat współpracy! 

 
Z kolei Urząd, na swojej stronie internetowej, napisał: 

„Dziękujemy i cieszymy się, że możemy dać możliwość 

przygotowania się do samodzielnego życia i pracy 
zawodowej osobom po kryzysach psychicznych, wbrew 

stereotypom i dystansowi wobec tej grupy społecznej.” 
Cała informacja prasowa tutaj:  

https://wola.um.warszawa.pl/-/wolwola-z-tytulem-

zasluzonego-pracodawcy 
 

Tytuł został nadany podczas Seminarium „Wykorzystaj 

szansę! Zatrudnienie Przejściowe w Twojej firmie?”  

w ramach projektu „WYKORZYSTAJ SZANSĘ – 

WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO” realizowanego w latach 2018-2021  

i współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. 
Marta 

 

Jeśli  chcesz, by udział w projekcie WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO 
dawał jak najwięcej ludziom w WDpF, dołącz do 

spotkania na temat koncepcji  i  strony 

organizacyjnej jego ewaluacji  w środę  
22 grudnia o 15:15 (Skype, tel.).  Zastanowimy się 

jak najlepiej prowadzić ewaluację w oparciu o schemat 

opisany w naszej ofercie jako działanie nr 3.1, zgodnie  

z wymogami konkursu: Ewaluacja trafności, skuteczności 

i efektywności działań projektu z punktu widzenia jego 
adresatów – członków i członkiń WDpF, włącznie  

z wnioskami dotyczącymi poprawy/braku poprawy  

w zakresie codziennego życia (funkcjonowania 

psychospołecznego) oraz wzrostu/braku wzrostu 

aktywności zawodowej. Przewidziane działania to:  
• Spotkania ewaluacyjne na początku projektu,  

w trakcie i po zakończeniu roku 2022 i 2023 oraz w trakcie 

roku 2024. Odrębne spotkanie ewaluacji końcowej 
przeprowadzimy na zakończenie projektu.  

• Ankiety ewaluacyjne na początku realizacji 

projektu oraz po zakończeniu roku 2022 i 2023. Odrębne 
ankiety ewaluacji końcowej przeprowadzimy na 

zakończenie projektu.  
Kasia 

 

Marta, Danusia i  ja wypracowałyśmy ostateczny 
kształt oferty i  budżetu na kolejne 3 lata 

realizacji  projektu WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO.  Udało się to 
zrobić z uwzględnieniem wszystkich uwag komisji 

konkursowej. Komisja przychyliła się z kolei do naszej 

prośby o przesunięcie środków wynikające z naszych 
potrzeb, dzięki czemu możemy zakupić dwa nowe 

laptopy. Zachęcamy do współtworzenia i korzystania  
z Samopomocowego Klubu Pracy, spotkań o ścieżkach 

zawodowych, warsztatów szkoleniowych i oczywiście 

programu Zatrudnienia Przejściowego. 
Kasia 

 

Zespół pracowniczy. Olga była na urlopie 16 i 17 
grudnia, Kasia będzie 21 i 23 grudnia. Agnieszka K. jest  

na zwolnieniu lekarskim do 5 stycznia, Ola De jest na 

zwolnieniu cały czas. 
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 17.12.2021 r. 
 

Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 

 
Prowadzenie: Ola 

Notowanie: Julia 

Łączenie: Jacek 
Obecni: Marta, Jan, Piotr Sz., Paweł B., Kasia, Robert B. 

 

Ogłoszeń indywidualnych nie było. Przyjęliśmy 
harmonogram działań na zbliżający się tydzień. 

 
 

 

https://wola.um.warszawa.pl/-/wolwola-z-tytulem-zasluzonego-pracodawcy
https://wola.um.warszawa.pl/-/wolwola-z-tytulem-zasluzonego-pracodawcy


 

 
Zadanie publiczne Klub samopomocy "Warszawski Dom pod Fontanną" jest sfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego na zlecenie 

m.st. Warszawy. Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO" jest 
współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.  

 

                     Korzystamy także z odpisów 1% oraz darowizn prywatnych. Dziękujemy! 
  Zespół Regionalny Koalicji nr Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

 
*** 

Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym:  
opracowanie graficzne – Jan i Jacek;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr i Kasia;  
korekta – Olga. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania hybrydowe.  
Znajdziesz nas pod e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. sekcji:  

Administracji: 505 923 735, Obsługi Domu: 508 492 762, Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898. 
 

 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

