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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!  

 

Sekcja Administracji 
 

 
 

Dla mnie Sylwester WDpF 2021/2022 był  

naprawdę super , oczywiście z poprawką na to, że 

gdybyśmy byli na Nowolipkach, byłoby super  

do kwadratu :) Współorganizowała i współprowadziła go 

międzysekcyjna grupa: Piotr C., Paweł J., Wiesława D., 

Marta W. i ja. Było nas w sumie 28 osób: 23 członków 

i członkiń, 2 osoby towarzyszące, jedna wolontariuszka 

i dwie pracowniczki WDpF. Niektórzy byli przed północą, 

inni po. Sporo osób, w tym Wiesława i Paweł, którzy 

odczytywali wylosowane aforyzmy, Marta, która 

obsługiwała muzyczny „koncert życzeń” i ja, która 

łączyłam i współprowadziła spotkanie, byliśmy cały czas. 

Nie nudziłam się ani chwili, a krążące we wszystkie strony 

ciepłe życzenia sprawiały, że i łezka wzruszenia w oku się 

pojawiała. Dziękuje wszystkim! 
Kasia 

 

Sylwester 2021/22. Bardzo fajnie, że był Sylwester  

w Warszawskim Domu pod Fontanną, ja byłam przez 

Skypa, niektórzy przez telefon. Szkoda, że nie było na 

żywo, ale dobrze, że chociaż zdalnie. Było bardzo fajnie, 

można było się zobaczyć, posłuchać, pośmiać się razem, 

posłuchać radośnie muzycznego koncertu życzeń, 

różnych aforyzmów – ludzie podawali numerki  

i słuchaliśmy aforyzmów życiowych, które pasowały 

prawie do każdego, były fajne, mądre i czasem śmieszne.  

Będę go długo wspominać, dla mnie był to bardzo udany 

Sylwester, pierwszy od ponad 20 lat. Dziękuję WDpF-owi, 

że mogłam być z Wami i wszystkiego dobrego w nowym 

roku! 
Wiesława 

 

 

Pogrzeb Jerzego Nasiegniewskiego 

odbędzie się w piątek 14.01, o 

10.40, na Bródnie, w drewnianym 

kościele. Jeśli ktoś z Was nie może 

wziąć udziału, a chciałby przekazać 

od siebie parę słów 

upamiętniających Jerzego, które 

zostaną odczytane podczas 

pogrzebu, może skontaktować się 

             z Sekcją Administracji. 

 

 

 

 



Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

O Sylwestrze 2021/2022. 

 

Jacek: W Sylwestra spotkaliśmy się na Skype, by uczcić 

Nowy Rok i wspólnie spędzić miło tę noc. Doceniam 

wspólne spędzenie czasu z innymi członkami WDpF, 

pośród których czuję się pewnie. Wspólnie posłuchaliśmy 

muzyki, którą każdy proponował na tę okazję, złożyliśmy 

sobie życzenia, porozmawia liśmy na luźne tematy. 

Atmosfera była bardzo przyjemna, frekwencja dopisała.  

 

Paweł: To już druga impreza sylwestrowa, która odbyła 

się zdalnie i chyba nabraliśmy wprawy :) Co prawda 

natknęliśmy się na kilka problemów technicznych, ale 

najważniejsze, że chociaż w ten sposób możemy  

się spotkać w taki dzień.  

 

Marek: Było fajnie, podobało mi się, chociaż dołączyłem 

tylko na chwilę. Fajny był ten quiz, gdzie podawało się 

numer i odczytywana była sentencja.  

 

Marta: Początkowo nie mogłam sobie wyobrazić, jak ma 

wyglądać świętowanie Nowego Roku na Skype, ale jak już 

się połączyliśmy i zobaczyłam liczne grono osób (w sumie 

połączyło się nas 27 osób), to łatwiej mi się było wczuć  

i dobrze bawić. Mocno utkwiły mi w pamięci życzenia od 

Grzegorza, który powiedział, że nie zawsze musimy się we 

wszystkim zgadzać, ale ważne byśmy rozmawiali ze sobą.  

 

Relacja z środowych działań SZE.  Dzisiaj mamy już 

5.01.2022 r. O godzinie 10.00 odbyło się spotkanie SZE. 

Pierwszy raz od długiego czasu prowadziłam spotkanie 

poranne. Było to dla mnie zadanie miłe. Kontakt 

bezpośredni w WDpF jest dla mnie nadzieją, że może 

niedługo uda się pokonać te obowiązujące aktualnie 

obostrzenia Zachęcam Was do odważnego 

przychodzenia do WDpF, chociaż decyzję każdy 

podejmuje za siebie. 

 Ania R.  

 

 
Ania, członkini SZE 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy.  Kasia jest na urlopie od 10 do 14 

stycznia 2021 r. Ola De. kontynuuje zwolnienie lekarskie. 

Agnieszka K., która była od dłuższego czasu na zwolnieniu 

lekarskim, zdecydowała o zakończeniu współpracy  

z nami. Agnieszko, bardzo dziękujemy za kilka wspólnych 

miesięcy w WDpF, w czasie których dałaś się poznać jako 

osoba pomysłowa, energetyczna i pracowita! Życzymy  

Ci szybkiego powrotu do zdrowia. 

 

Rekrutacja nowych pracowników.  W tym tygodniu 

będziemy publikować na stronie ngo.pl informację o tym, 

że poszukujemy osób do zespołu pracowniczego. Jedna 

osoba będzie zatrudniona w projekcie „WYKORZYSTAJ 

SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 

PRZEJŚCIOWEGO”, a druga będzie wspierać działania 

SOD/SA w ramach umowy Klub samopomocy pn.  

„Warszawski Dom pod Fontanną”. Gorąco zachęcamy 

członków i członkinie WDpF do prac komisji rekrutacyj-

nej. Macie wpływ na to, kogo zatrudnimy! Szczegóły  

w sekcjach bazowych. 

 

Trwają prace nad sprawozdaniami z realizacji  

naszych umów dotacyjnych.  Do końca stycznia skła-

damy nie tylko roczne sprawozdanie z realizacji umowy 

Klub Samopomocy pn. „Warszawski Dom pod Fontanną 

(o czym pisała Kasia w poprzednim numerze), ale także  

z pierwszego miesiąca realizacji projektu WYKORZYSTAJ 

SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 

PRZEJŚCIOWEGO. 
Marta 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
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. 
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