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Efekty świątecznej wysyłki l istów i  kartek świą-

tecznych. Mamy już pierwsze potwierdzenia, że nasze 
świąteczne kartki i listy dotarły! Zwrotnie otrzymaliśmy 

kartkę świąteczną od Basi, która mieszka w Domu  
Pomocy Społecznej. Ania, z którą kilka miesięcy nie mieli-

śmy kontaktu, przyszła do WDpF. Powiedziała, że jest 

wdzięczna za list. Od kontaktów telefonicznych woli  
kontakt osobisty, ale mimo to przekazała aktualny numer 

telefonu, żebyśmy mogli pozostać w kontakcie. Z kolei 

Iza, z którą nie było kontaktu kilka lat, odezwała się na  

numer SA. Dużo się u niej pozmieniało od czasu, gdy  

bywała w WDpF. Też zostawiła namiary na siebie. Lubię 

te powroty! 
Marta 

 
Wracają spotkania po Seminarium Clubhouse In-

ternational!  Na spotkaniu Sekcji Zatrudnienia i Edukacji 

ponownie pojawił się ten temat i uznaliśmy, że warto 
wrócić do tych spotkań. Omawialiśmy na nich 

poszczególne fora dyskusyjne. Ustaliliśmy, że spotkania 

będą odbywać się co dwa tygodnie w środy od 15:05 do 
16:05. Pierwsze z nich będzie poświęcone wellnessowi. 

Można go tłumaczyć jako ogólny dobrostan, zarówno  

w dziedzinie ciała, jak i ducha. Chcemy się zastanowić,  
w jaki sposób Dom-Klub może pomóc członkom  

w osiągnięciu takiego stanu. Spotkanie odbędzie się  
19 stycznia na Skype (można też uczestniczyć 

telefonicznie), zapraszają Julia i Piotr z SZE. 
Julia i Piotr 

 

Nowy Rok z SKP.  Mając taką możliwość, raz jeszcze 

pragnę podziękować dziewczynom z WDpF Oli i Marcie za 
to, że pomogły mi w stworzeniu CV pod kątem konkretnej 

oferty pracy. Gdyby nie pomoc Oli w stworzeniu tego 

dokumentu po prostu nie zrobiłabym tego i nie 

przeszłabym do kolejnego etapu rekrutacji. Nie chcę tutaj 
wdawać się w szczegóły związane z tym, dlaczego nie 

potrafiłam zrobić tego samodzielnie (za mało czasu 

i miejsca). Chcę natomiast napisać, że Ola wykazała się 
przede wszystkim cierpliwością, a jednocześnie 

pomagała mi w taki sposób, że dostrzegłam również moje 
własne atuty i możliwości. Zdobyłam też cenną wiedzę na 

temat moich braków i deficytów, nad którymi mogę 

popracować. Bo skoro ktoś inny potrafi... 
Dotychczas uważałam się za najcierpliwszą osobę, jaką 

znam i najlepszą nauczycielkę, jaką znam. Zmieniłam 

zdanie w tej kwestii, ale to fajnie, że są osoby, od których 
mogę się uczyć. Poza tym więcej zrozumiałam w temacie: 

dlaczego pewne moje założenia i plany się nie powiodły. 

Czas, który spędziłam w WDpF w dniu 31.12 do momentu 

zakończenia dnia pracy, uważam za bardzo cenny.  

To doświadczenie, które długo będę pamiętać  
i wspominać z wdzięcznością. 

Celina P. 
 

Samopomocowy Klub Pracy jest częścią zadania 

publicznego "WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO”, który jest 
finansowany ze środków m.st. Warszawy. 

  

 
Ola i Celina podczas pracy nad CV 



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!  

 

Cześć! Mówi Grzegorz S. z  SOD -u :)  Przez ostatnie 
kilka lat mnie tu nie było, ponieważ pracuję. Mam pracę 

w Służbie Oczyszczania Miasta. To taka fizyczna praca – 
rano śmieci z koszy ładuję do worków, a potem np. 

zamiatam. Zimą jest lżej niż latem. Latem jedno ranne 

opróżnienie koszy trwało ponad dwie godziny i było 
kilkanaście worków. Już czwarty rok sprzątam i jestem 

zadowolony :) Pozdrawiam, 
Grzesiek z SOD 

 

 
 

Walory zdrowotne tańca.  Od około pół roku chodzę 
na zajęcia na oddział dzienny. Uczestniczę tam  

w choreoterapii. To są jedne z moich ulubionych zajęć. 

Dzięki nim relaksuje się, odstresowuję. Poprawia mi się 

nastój. Jak jestem zła, to te zajęcia redukują moją złość, 

sprawiają, że nie „nakręcam się” niepotrzebnie. Kiedyś 
często miałam infekcje i one się przedłużały. Na zajęciach 

w szkole policealnej dowiedziałam się, że stres obniża 

odporność i to jest udowodnione naukowo. To się 
sprawdziło u mnie. Im częściej i bardziej stresowałam się, 

tym częściej miałam infekcję i tym bardziej one 

przeciągały. Zaczęłam bardziej dbać o moje zdrowie 
psychiczne, np. zaczęłam uczestniczyć w choreoterapii. 

EFEKT JEST TAKI, ŻE OD OK. ROKU WŁAŚCIWIE NIE 
CHORUJĘ FIZYCZNIE. 

Ewelina 

Sekcja Administracji 
 

W piątek pożegnaliśmy Jerzego 
Nasiegniewskiego z SA.  Na pogrzebie odczytano 
teksty dwóch osób z WDpF: Tadeusza i Kasi. 
Zamieszczamy je poniżej.  
 
Jurek, poznałem czy spotkałem go w WDpF-ie. Wysoki, 
przystojny mężczyzna. Spokojny, o łagodnym 

usposobieniu. Bliżej poznałem Jurka, kiedy szukał miejsca 

w Warszawie, a ja miałem duże mieszkanie. 
Zaproponowałem, żeby u mnie się zatrzymał, ale nie na 

długo, bo brat z zagranicy się zapowiadał. Jurek  
był człowiekiem poszukującym miejsca dla siebie. Był 

inteligentny i tajemniczy, nie przed każdym zwierzał się 

ze swoich problemów. Pamiętam, przyszedł kiedyś 

i przyniósł różne produkty do naszego wspólnego 

gospodarstwa. Był dobrym człowiekiem, można było się 

od niego wiele nauczyć. Umiał milczeć, przemilczeć i nie 
narzekać. Był wdzięczny za każde dobro, które  

go spotkało. Był myślący i szlachetny. Myślał nie tylko  
o sobie, ale także o innych. Bardzo mi przykro, że go 

żegnamy, ale żyjmy nadzieją, że spotkamy się wszyscy 

niebawem tam, gdzie zło nas nie dosięgnie.  
Do zobaczenia, Jurku! 

Kolega z WDpF 

 
Jerzy, 

 

Żegnam Cię jako Katarzyna Boguszewska, dyrektor 
Warszawskiego Domu pod Fontanną, do którego trafiłeś 

w 2009 roku, w imieniu całej naszej społeczności, która 
tak boleje, tak wiele traci - z tej prostej przyczyny, że  

(w moim silnym przekonaniu) DOSŁOWNIE WSZYSCY  

Cię lubią, cenią i szanują. 
 

Żegnam Cię jako Kasia, jedna z wielu Twoich znajomych 

w WDpF i przyznaję, że nigdy wcześniej nie 
zastanawiałam się nad tym dlaczego tak jest. Po prostu 

sama korzystałam z tego, że wokół Ciebie (właściwie  

w Tobie – Ty ją tworzysz) jest zawsze dobra aura, jakby 

potwierdzająca, że ludzie i świat są generalnie  

w porządku, tylko trzeba ich rozumieć.  
 

Nigdy też nie dociekałam co wydarzyło się zanim trafiłeś 

do WDpF. Dlaczego człowiek Twojego pokroju – takiej 
mądrości, takiego serca – spędza tak zwaną jesień życia 

dość samotnie i w bardzo skromnych warunkach,  

w dużym stopniu zdany na decyzje innych. Ale wiem, że 
przez te wszystkie lata Twoja postawa była niezwykle 

godna człowieka. Pełna zrozumienia: ciągle czytałeś, choć 
miałeś z tym trudności; ciągle też rozmawiałeś z różnymi 

ludźmi, choć też nie było to łatwe w Twojej sytuacji. Pełna 



życzliwości: rozumiałeś i szanowałeś ludzi - nawet jeśli 

wiedziałeś, że ktoś mógłby być lepszy, a tego nie robi, czy 

że wręcz krzywdzi Ciebie lub innych.  
 

Podziwiam Jerzy Twoją, w moim odczuciu bardzo 

świadomie wybraną, pogodną wyrozumiałość wobec 

ludzi i świata. Tak jakbyś wierzył, rozumiał i akceptował 

własną i innych ograniczoność. Dzisiaj jest to dla mnie 
tym bardziej ważne: mam nadzieję, że również teraz 

spokojnie akceptujesz to co jest.  

 
Wierzę, że choć nie przeniosłeś się do swojej ukochanej 

Warszawy pełnej bliskich Ci ludzi, to w jakiś sposób jesteś 

teraz tam gdzie chcesz, wśród tych, z którymi chcesz.  
Do zobaczenia!   

Kasia 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zwiększenie dotacji  na Klub samopomocy pn. 

„Warszawski Dom pod Fontanną”.  Kasia 
przygotowała projekt pisma, w którym prosimy 

Wojewodę Mazowieckiego o zwiększenie dotacji. 

Miałyśmy w planie złożyć pismo niedługo po powrocie 
Kasi z urlopu. Niespodziewanie (lubimy takie 

niespodzianki!) przyszła informacja mówiąca, że  
w związku z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego 

nr 46 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmienia się średnia 

wojewódzka kwota dotacji na 1 uczestnika w klubie 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 

kwotę 620,80 zł. Kwota w poprzednim roku wynosiła  

571 zł. W związku z tym, że otrzymujemy dotację na  
70 osób, oznacza to wzrost o kwotę 50 232 zł w skali roku. 

Dla porównania kwota na jednego uczestnika 

Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi wg nowego 
Rozporządzenia 1940 zł. Całe rozporządzenie  

nr 46 można znaleźć na stronie: 
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/   

rozporzadzenia-2021-r 

 

Zespół  pracowniczy.  Marta jest 19 stycznia na 

jednodniowym urlopie. Ola De. kontynuuje zwolnienie 

lekarskie. 
 

Rekrutacja nowych pracowników.  Przed nami dwie 
rekrutacje. Jedna do projektu „WYKORZYSTAJ SZANSĘ – 

WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 

PRZEJŚCIOWEGO” na stanowisko: 
pracownik/pracowniczka projektu. Druga w ramach 

umowy Klub Samopomocy pn. „Warszawski Dom pod 

Fontanną” na stanowisko pracownik/pracowniczka Sekcji 
– już wkrótce! Bardzo prosimy wszystkich o pomoc 

w rozpowszechnianiu naszych ogłoszeń by dotrzeć do jak 

największej liczby kandydatów i kandydatek. Poniżej link 

do ogłoszenia na pracownika/pracowniczkę projektu 

zatrudnieniowego: 
https://ogloszenia.ngo.pl/371166-pracownik-

pracowniczka-projektu-warszawskiego-domu-pod-

fontanna.html 

 

Gorąco zachęcamy członków i członkinie WDpF do prac 
komisji rekrutacyjnej. Macie wpływ na to, kogo 

zatrudnimy! Szczegóły w sekcjach bazowych. 

 
Sprawozdania z realizacji  naszych umów 

dotacyjnych i  kontrole za 2021 rok.  Do końca 

stycznia składamy roczne sprawozdanie z realizacji 
umowy Klub Samopomocy pn. „Warszawski Dom pod 

Fontanną oraz z pierwszego miesiąca realizacji projektu 
„WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO”. 26 stycznia 2022 r. 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przeprowadzi 
kontrolę merytoryczną i finansową z realizacji projektu 

„WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” za rok 2021.  
Do siedziby tego Biura mamy dostarczyć różne 

dokumenty finansowe, o które zadba Danusia oraz 
dokumentację merytorycznej strony projektu, o którą 

zadbają Marta i Ola. Wkrótce będzie też wyznaczony 

termin kontroli za realizację umowy Klub Samopomocy 
pn. „Warszawski Dom pod Fontanną”. Koniec i początek 

roku to w naszym Domu-Klubie czas sprawozdań, można 

się w tych wszystkich umowach i terminach pogubić, ale 
staramy się w Biurze trzymać rękę na pulsie! 

Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 14.01.22 
Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 

Prowadzenie: Marta 

Notowanie: Julia 

Łączenie: Ola 

 

Osoby obecne: Maciek G., Michał R., Ola S., Daria S., Ewa 

S., Sylwek O., Tadeusz S., Ryszard Ch., Paweł B., Jacek S., 

Olga O., Piotr Sz., Wiesława D. 

 

Nie zgłoszono wniosków na ZG. Przyjęliśmy 

harmonogram na zbliżający się tydzień. 

Ogłoszenia indywidualne: Daria (SZE) ma do oddania 

czarno-granatowe rolki, rozmiar 40. Kontakt przez SZE. 

Maciek G zaprosił do odwiedzenia strony internetowej 

Klubu Fajrant (klubfajrant.pl) 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/%20%20%20rozporzadzenia-2021-r
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/%20%20%20rozporzadzenia-2021-r
https://ogloszenia.ngo.pl/371166-pracownik-pracowniczka-projektu-warszawskiego-domu-pod-fontanna.html
https://ogloszenia.ngo.pl/371166-pracownik-pracowniczka-projektu-warszawskiego-domu-pod-fontanna.html
https://ogloszenia.ngo.pl/371166-pracownik-pracowniczka-projektu-warszawskiego-domu-pod-fontanna.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
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  
finansowane 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/

