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Hej! Dziś zajmują nas głównie końcoworoczne 
zakupy do Domu Pod Fontanną.  Mamy dużo 
wszelkiego dobra – wyszło tego całe pudło. Kupiliśmy 
baterie, kable, przedłużacze i inne potrzebne drobiazgi. 
Miejmy nadzieję, że będą nam dobrze służyć! 
Pozdrawiamy Was ciepło w ten zimowy czas. 

Julka i Kasia 

 

 
Julka w czwartek w WDpF 

 

Zakupy i  już –  na szczęście! –  po zakupach. Na 
szczęście, bo wszystko się udało w końcu sprawnie 
domknąć, policzyć, kupić i zmieścić się w przewidzianym 
budżecie. Myślę więc, że to nasz zbiorowy sukces :) Mnie 
w tym roku przypadło nie tylko koordynowanie całej akcji,  

ale też zrobienie sporej części samych zakupów. Zarówno 
przez internet, jak i w ostatni czwartek w pewnym dużym 
sklepie wraz z Olą z SZE, podczas gdy Kasia i Julka 
rozpakowywały to, co właśnie przyszło dostawą 
kurierską. Ostatnie dni były zatem dość stresujące, 
ponieważ czasem długo szukane rzeczy, których wybór 
został zaakceptowany na spotkaniach Sekcji lub 
Śniadaniowych, okazywały się w jakiś sposób 
niedostępne, bo np. sklep z donicami nie wystawiał 
faktury, a inny sprzedawał wypatrzony chodnik na 
korytarz, ale o 2 metry za krótki :) Udało się kupić sporo 
potrzebnych rzeczy, zupełnie podstawowych jak papier 
toaletowy czy długopisy, jak i „nie pierwszej potrzeby”, 
jak np. niezły rzutnik czy keyboard na Wieczory 
Wtorkowe. Ogólnie było to ciekawe doświadczenie, 
sporo adrenaliny, ale też satysfakcji, no i najważniejsze, 
że wszystko się przyda w nowym 2022 roku! 

Olga 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Grudniowe spotkania w ramach projektu 
WYKORZYSTAJ SZANSĘ –  WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO na lata 2018 -
2024. 

 

Spotkanie o Ścieżkach Zawodowych 15 grudnia dotyczyło 
Zatrudnienia Przejściowego (ZP), jego najważniejszych 

punktów i tego, co zmieniło w życiu samych uczestników 

projektu oraz co mogłoby zmienić u osób, które są chętne 
do wzięcia udziału w ZP. Tak o spotkaniu pisze Agnieszka 

K., która zgłosiła swoją chęć pracy w ZP: „Jako osoba, 
która nie miała NIC wspólnego z ZP spotkanie uznaję  

za udane. Podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami dot. 

ZP, bo niektórzy już z niego skorzystali, a inni jeszcze nie 
mieli takiej okazji. Mi jako osobie, która jeszcze nie miała 

okazji być w ZP BARDZO by się przydała ta forma pomocy 



i aktywizacji zawodowej, dzięki czemu nabrałabym 

pewności siebie, wzmocniła się psychicznie, a przede 

wszystkim spróbowałabym swoich sił na różnych 
stanowiskach pracy nie mówiąc już o zarabianiu 

pieniędzy.”  

 

Jacek Ż. napisał o swoich wrażeniach z perspektywy 

pracownika ZP: „Wykorzystałem 9 miesięczną szansę 
Zatrudnienia Przejściowego jako kurier w Urzędzie 

Dzielnicy Wola. Dało mi to szansę oswojenia się z pracą, 

przede wszystkim kontaktem z ludźmi oraz 
wprowadzeniem pewnej odpowiedzialności. Pokonałem 

pierwszy szczebel w powrocie do swojej „kariery 

zawodowej”. Nabrałem większej pewności siebie  
oraz odmieniło to moje spojrzenie na pracę. Wpłynęło to 

pozytywnie na mój stan psychiczny. Po tym zatrudnieniu 
udało mi się podjąć pracę o większej odpowiedzialności  

i możliwościach działania. Myślę, że ZP jako kurier jest 

doskonałą ofertą na początek dla każdej osoby, która 
chciałaby „na spokojnie” wrócić na ścieżkę zawodową.” 

 

22 grudnia, spotkaliśmy się wraz z Sylwestrem, Mirkiem, 
Wiesławą, Agnieszką, Michałem, Julią, Olgą i Martą na  

I Spotkaniu Ewaluacyjnym projektu (przygotowanym 
przez Olę z SZE i Kasię z Biura). To był pierwszy krok 

procesu ewaluacyjnego tej edycji, którego ważnym 

tematem, ale i punktem wyjścia, były ankiety 
ewaluacyjne. Wspólnie zastanawialiśmy się, co się w nich 

znajdzie, aby dały nam obraz tego, co się zmieniło w życiu 

członków i członkiń dzięki udziałowi w projekcie. To była 

wspaniała praca zespołowa, dzięki której stworzyliśmy 

własny szablon ankiet i każdy miał wpływ na to, co się  

w nich znajdzie. Pytania dotyczą sfery zawodowej,  
ale również osobistej.  

 
Oto one: 

Czy udział w projekcie: 

1. Pomógł Ci zadbać o tzw. strukturę dnia codziennego? 
2. Przyczynił się do poprawy Twojej sytuacji bytowej? 

3. Wpłynął na poszerzenie Twoich kontaktów z ludźmi? 

4. Pomógł Ci podjąć samodzielne kroki zawodowe? 
5. Jeśli w związku z projektem podjąłeś jakieś kroki 

zawodowe, co Ci to dało? (np. doświadczenia 

zawodowe, lepszą sytuację materialną, inne) 

6. Pomógł Ci podjąć samodzielne kroki edukacyjne? 

7. Pomógł Ci podjąć samodzielne kroki życiowe? 
8. Pozwolił Ci nabyć nowe, praktyczne umiejętności 

potrzebne w życiu prywatnym i/lub w pracy? 

9. Wzmocnił Twoje poczucie przynależności i współ-
odpowiedzialności za działania WDpF jako organizacji 

realizującej projekt? 
10. Wpłynął na Twoją pewność siebie/zaufanie do 

siebie, zmienił Twój autowizerunek? 

Przy każdym pytaniu planujemy dwa podpytania:  

- które konkretnie działania projektu, w których brałeś 

udział, wpłynęły na sfery 1-10? 
- jakie konkretnie zmiany nastąpiły w sferach 1-10? 

  

Projekt „WYKORZSYTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” na lata 

2018-2024 jest finansowany ze środków m.st. Warszawy. 
Nad materiałem pracowali: Agnieszka K., Kasia B., 

 Ola S., Marta W., Jacek Ż 

 

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 zapra-

szają 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 

  
Złożyłyśmy na czas,  czyli  30 grudnia, 

sprawozdanie za ostatni  rok oraz za całość 

trzyletniego projektu WYKORZYSTAJ SZANSĘ - 
WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 

PRZEJŚCIOWEGO (2018 -2021).  Część merytoryczną 
opracowała Marta, przy współpracy Kasi, a część 

finansową (oczywiście uzgadniając wszystko z Martą  

i Kasia) Danusia. Na sprawozdanie merytoryczne składały 
się opisy wszelkich działań oraz dużo liczb mówiących  

o tym czy i w jakim stopniu zrealizowaliśmy zakładane 

rezultaty. Przewidzieliśmy w tym projekcie kilkanaście 
takich liczbowych rezultatów, w tym np.: liczba osób 

korzystających z SKP, liczba spotkań o ścieżkach 

zawodowych i osób w nich uczestniczących, liczba 
uczestników Seminarium o Zatrudnieniu Przejściowym, 

czy liczba osób pracujących w Zatrudnieniu 

Przejściowym. Wszystko to w skali każdego roku oraz 

zbiorczo. Część finansowa to dokładne (tak tak, co do 

grosza :) informacje o poszczególnych wydatkach, jakie 
ponieśliśmy zgodnie z zakładanym budżetem oraz 

zestawienie wszystkich faktur. Brzmi to jasno i prosto, 

prawda? Zapewniam jednak, że nie było takie proste, jako 
że życie rzadko kiedy chce się trzymać zaplanowanych 

ścieżek, zwłaszcza to z ostatnich dwóch lat – wyznaczane 
w dużym stopniu zmieniającą się sytuacją pandemiczną. 

Trzymajmy kciuki, by rozpoczęty w grudniu 2021 trzyletni 

projekt był dla nas lepszy! Czas na sprawozdanie  



z pierwszego miesiąca jego realizacji mamy do 30 stycznia 

2022.  

 
Przed nami złożenie sprawozdania z realizacji  

projektu „Klub samopomocy Warszawski Dom 

pod Fontanną” za rok 2021.  Obejmuje on większość 

działań WDpF, więc liczenia rezultatów, opisów  

i wyjaśniania zmian, jakie nastąpiły będzie dużo więcej! 
Termin to 30 stycznia 2022. Prosimy wszystkich  

o współpracę.  

 
Udało się sensownie i  na czas zrealizować 

zakupy przewidziane na rok 2021, włącznie  

z wykorzystaniem dodatkowych środków, jakie 
dostaliśmy od Wojewody Mazowieckiego  

9 grudnia! Wielkie uznanie i podziękowanie dla Olgi  
z SA, która koordynowała całość ale i osobiście wiele  

z nich wykonała, a także dla Marty – za dzielenie się 

wskazówkami i pomoc, Pawła (naszego informatyka)  
i Jacka z SA za zadbanie o zakupy informatyczne, Oli z SZE 

za bezpośredni udział w zakupach, w tym czwartkowej 

wyprawie do Leroy Merlin z Olgą. 

Podziękowania też dla wielu osób, która zaangażowały się 

w sprawdzanie naszego stanu posiadania, omawianie 

pomysłów na potrzebne zakupy oraz ich 
rozpakowywanie, to jest: Julii i Ani R. z SZE, Mariuszowi 

Sz. i Robertowi z SA oraz konsultantom – wolontariuszom 

Julkowi B. i Alicji D.  

 

Zespół pracowniczy. Jacek był na urlopie od 27 do 31 
grudnia, Julia od 29 do 31 grudnia, Kasia 21 i 23 grudnia. 

Agnieszka K. jest na zwolnieniu lekarskim do 5 stycznia, 

Ola De jest na zwolnieniu cały czas. Mamy nadzieję, ze 
dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu konkursu Miasta i 

pozyskaniu środków na dalsze 3 lata realizacji projektu, 

już w styczniu wzmocnimy nasz zespół o nowego 
pracownika!  

materiał z Biura opracowała Kasia 

  
 

Życzenia świąteczne  

i noworoczne 
 

Oto świąteczne i noworoczne życzenia, które nie znalazły 

się w poprzednim wydaniu. Pod częścią z nich znajdują się 

dołączone doń kartki. Niektóre składają się wyłącznie z 

kartek. Część dostaliśmy w odpowiedzi na wiadomości 

wysłane przez Sekcje i Biuro.  

 
Cześć Kasia :) Również życzę Tobie i wszystkim 

szczęśliwego Nowego Roku! :)  
Monika L. z SA 

 

Pogodnych Świąt, a także Szczęśliwego Nowego Roku! 

Zasyłam pozdrowienia  
Jerzy P. z SZE 

 

Wszystkiego najlepszego dla Warszawskiego Domu pod 
Fontanną z okazji Nowego 2022 roku!  

Małgorzata M. z SA 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Radosnych, wesołych i zdrowych Świąt Bożego 

Narodzenia dla wszystkich członków WDpF-u, życzy  
Daria S. z SZE 

 

 



Wielu ciekawych zajęć w Nowym 2022 Roku życzy  
Radek z SZE 

 

 
Zdjęcie pochodzi z bloga Radka: 

https://wernisazeipejzaze.home.blog/ 

 
Chciałem życzyć wszystkim, dobrego Nowego Roku, 
zdrowia, dobrego samopoczucia! 

Grzesiek K. z SA 

 
Cześć Wam! :) Dziękuje serdecznie! Również wszystkiego 
dobrego oraz wesołych i spokojnych, zdrowych świąt! 
Proszę pozdrowić ode mnie cały dom:) 
Dzięki! Pozdrawiam, 

Tarmu 

 

 
 

Dziękuję pięknie za życzenia! Pozdrawiam wszystkich  
serdecznie, życzę wszystkiego co dobre i przesyłam  
mnóstwo dobrych myśli!  

Ola Ka. 

 
 
 
 
 
 
 
 

As the holiday season is upon us, we find ourselves 
reflecting on the past year and those who have 
supported our work creating mental health recovery 
opportunities for Clubhouse members around the world. 
You make our work possible! As the holiday season is 
upon us, we find ourselves reflecting on the past year and 
those who have supported our work creating mental 
health recovery opportunities for Clubhouse members 
around the world. You make our work possible! Sincerely, 

Your friends at Clubhouse International 

 

 
 
THANKS! I wish the same at there too. MERRY XMAS  
AND BETTER NEW YEAR 2022. 

Ulla from Lahti 
 
Szanowni Państwo, 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
przesyłam życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku. 
Ze świątecznymi pozdrowieniami, 

Izabela Cieplińska 

Główny specjalista 

Urząd M. St. Warszawy 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola 

 

 
 

https://wernisazeipejzaze.home.blog/
http://m.st/


 
 

Dzień dobry, 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w załączeniu  
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. 
Z pozdrowieniami 

Marzena Wolska 

Przewodnicząca Zarządu  

Toruńskiego Stowarzyszenia "Współpraca" 

 

 
 

Szanowni Państwo 
Dziękuję i również życzę Zdrowych Pogodnych Świąt :) 

Marta Jakubiak 

Zastępca dyrektora 

Urząd M. St. Warszawy 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS) 

 
Dziękuję i z wzajemnością życzę Zdrowych i Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

Dr Marek Balicki 

 
Dziękuje za pamięć. Serdecznej, nieskończonej Bożej 
radości wszystkim życzę.  

 Prof. Jacek Wciórka 

 

 
 

W ten wyjątkowy czas, życzę abyśmy pamiętali co to za 
Święta i co świętujemy. Do tego, abyśmy byli zdrowi  
i zawsze mieli kogoś bliskiego przy sobie. I żeby to Boże 
Narodzenie przyniosło nam coś dobrego i miłego sercu, 
aby dołączyło jako „ciepły i dobry czas” do kolekcji 
naszych wspomnień świątecznych. Wszystkiego 
najlepszego życzę 

Beata Tryc 

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych 

Urząd Pracy m.st. Warszawy 

 

 
 
 
 

http://m.st/


Szanowni Państwo, 
Serdecznie dziękuję za piękne życzenia i śliczną kartkę :) 
Przesyłam życzenia wesołych i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia dla członków, członkiń, pracowniczek oraz 
pracowników Warszawskiego Domu pod Fontanną oraz 
oczywiście dla Rady Koordynującej Stowarzyszenia :)  
Pozdrawiam świątecznie, 

Marta Sadurska 
Dyrektorka CUS 

 
Szanowni Państwo, 
W czas Bożego Narodzenia moc gorących życzeń zdrowia, 
szczęścia oraz odpoczynku i chwili wytchnienia od 
codziennych obowiązków. Niech obecna końcówka roku 
budzi same dobre wspomnienia i da nadzieję na kolejny, 
jeszcze lepszy rok 2022. 

Andrzej Cechnicki 
 

 
 
Szanowni Państwo, 
W imieniu całego Zarządu Stowarzyszenia „Zrozumieć  
i Pomóc” składam Państwu życzeń z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślności w 2022 roku. 
Serdecznie pozdrawiam 

Katarzyna Majer 

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz  

Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” 
 

 
 

Szanowni Państwo,  
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz w 

Nowym Roku życzymy Wam Zdrowia, radości, wszelkiej 
pomyślności, spokoju na co dzień oraz spełnienia w 
każdym zakresie życia.  

Krzysztof Rogowski 

w imieniu Zarządu i Rady Fundacji eFkropka 
Członek Zarządu Fundacji eFkropka 

Koordynator Komitetu Organizacyjnego 

Kongres Zdrowia Psychicznego 

 

 
 
 
 
 
 



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Chrystusowego pokoju, zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego. Aby Nowonarodzone Dzieciątko zmieniało 
smutki w radości a to co trudne czyniło wartościowym. 
 
A nadchodzący Nowy Rok 2022 niech będzie czasem 
wyjątkowym, w którym każdy nowy dzień stanie się 
początkiem pięknych i inspirujących przeżyć. 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

 

 
 
Dziękuję za życzenia i już poświątecznie życzę Państwu 
wspaniałego Nowego 2022 Roku! Pozdrawiam słonecz-
nie, 

Monika Zakrzewska 

Prezeska Zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego 

 
Dear All, 
Wish you all have a Merry Christmas & Happy New Year 
in 2022! 

Thank you for your great help and tremendous support 
in this year. Thanks a million. 
Cheers, 

Francez, members and staff  

of Phoenix Clubhouse 

 

 
 
Feliz Navidad y un mejor año 2022.  

Guadalajara Clubhouse 

 

 
 

 
 

„Niech Święta Bożego Narodzenia 
będą pełne radości, wytchnienia 

i zatrzymania w tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie. 

 
Wszelkich łask, dobra i nadziei 

na czas Bożego Narodzenia 
oraz nowego 2022 Roku” 

Bartłomiej Chmielowiec,  

RPP 
 

 



 

 

 
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 – Jacek;  

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

 
*** 

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/

