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Sekcja Interdyscyplinarna 
 
Zabawa sylwestrowa w WDpF. Z soboty 31 grudnia 

na niedzielę 1 stycznia 2023 roku trwała roziskrzona  

zabawa sylwestrowa. Nie liczyłem wobec tego i nie będę 

wymieniał osób, które brały w niej udział, ale mogę chyba 

powiedzieć, że było ich sporo. 
 

W każdym razie z pracowników, którzy czuwali nad 

porządkiem i bezpieczeństwem całego przedsięwzięcia 

były obecne: Kasia Boguszewska, Julia z SI, Maria z SOD, 

Olga z SI. Początek imprezy zaczął się około 19-tej. 

Przyszedłem nieco spóźniony. Zapukałem do drzwi 

i zadzwoniłem – otworzyła mi Kasia Boguszewska. Chyba 

właśnie Kasia wszystkich wprowadzała tego wieczoru 

świątecznego. Przywitałem się, życząc wszystkiego 

najlepszego. Już w hallu wejściowym widziałem znajome 

mi osoby. Witaliśmy się wzajemnie na razie uściskiem  

dłoni. Udałem się do kuchni, ponieważ już wcześniej 

podjąłem się, że będę robił jeżyki (widoczne na zdjęciu 

niżej) i pomógł mi w tym Jan. 
 

 
 

 

 

Napoje, poza szampanem bezalkoholowym, były różne – 

soki, Pepsi i Coca-cola. Niektórzy krążyli między bufetem 

w SZE i salą SOD. Chcieli korzystać z konsumpcji, ale 

również uczestniczyć w szaleńczych rytmach głośnej 

muzyki prezentowanej przez Grzegorza z jego prywatnej 

aparatury.  

Punktualnie o dwunastej wszyscy zaczęli składać sobie 

życzenia, a niektórzy obejmowali się przy tym. Z moich 

obserwacji prawie wszyscy biorący udział w tegorocznej 

zabawie sylwestrowej byli zadowoleni.  Ostatnim 

akcentem była znakomita pizza podawana na gorąco – 

chyba każdy z radością czekał na podanie najpierw 

pierwszego kawałka, potem drugiego. A kiedy po raz 

kolejny Olga przyniosła gorącą część, powiedziała tym, 

którzy mają ochotę na jeszcze, że będzie za „jakiś czas 

drugie tyle”.  
 

 
 

Około godziny pierwszej zaczęło się porządkowanie 

i zmywanie, ale szybko to poszło. Powrót do domów był 

nieco utrudniony, metro nie kursowało, a na autobus 

nocny trzeba było długo czekać – czego doświadczyłem 

z Janem, czekając na dwóch przystankach w przeciwne 

strony. Część drogi pokonałem pieszo. W mieszkaniu na 

Kępie  byłem o czwartej rano. 
Tadeusz S. 



Z nowym rokiem nowym krokiem.  Nie ma to jak skok 

w Nowy Rok wielkim susem i z przytupem… Skakaliśmy 

raźno i wesoło na zabawie sylwestrowej i przeskoczyliśmy 

w ten sposób do 2023 r., a w nim… w dalszym ciągu 

zajęcia z polskiego, filozofii, angielskiego, czyli bogata 

oferta dydaktyczna, a z nowych rzeczy ciekawa 

propozycja wyjazdu na warsztaty Domów-Klubów do 

Londynu lub do Oslo. Stwierdziliśmy, że bardzo chcemy 

zobaczyć fiordy, więc szybko wybraliśmy Norwegię. Ja 

cały czas myślę gorączkowo nad innymi nowymi 

pomysłami… 
Piotr Sz., SI 

 

 

Reforma PUP-ów: urealnienie f ikcji  czy 
ostateczne rozwiązanie problemu bezrobocia 
w Polsce? 
W sytuacji niżu demograficznego wkraczającego na rynek 

pracy, odchodzenia z niego pierwszego wyżu 

przyśpieszanego obniżeniem wieku emerytalnego; 

w rocznicę wprowadzenia Polskiego Ładu, 

popandemicznej rzeczywistości, rząd pracuje nad 

reformą Powiatowych Urzędów Pracy. Głównym jej 

zadaniem od nowego roku będzie wyeliminowanie tych 

bezrobotnych, którzy rejestrują się tylko dla 

ubezpieczenia zdrowotnego. Ma się to dokonać poprzez 

przesunięcie obsługi formalno-składkowej do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Pamiętam, że oddzielną „obsługę formalną” 

wprowadzono już w roku 2009, kiedy stworzono Centra 

Aktywizacji Zawodowej jako właściwe miejsca 

poszukiwania pracy w przeciwieństwie do podbijania 

pieczątek, które z czasem zmieniono na system eWUŚ. 

Później była jeszcze reforma z 2014 roku wprowadzająca 

profile. Ja zawsze lądowałem w drugim, co jeszcze nie 

było najgorsze, ale nie dawało szansy na skorzystanie 

z pomocy przeznaczonej osobom „oddalonym od rynku 

pracy”. 

 

W ten sposób przewiduje się, że z około 5% bezrobocie 

spadnie do 3. Jedynie z powodu zmiany metodologii na 

bliższą europejskiej, która bierze pod uwagę tylko osoby 

aktywnie poszukujące pracy. Inną nowością ma być 

możliwość rejestrowania się w dowolnym urzędzie, 

niekoniecznie w miejscu zameldowania. Kolejna zmiana  

ma polegać na wprowadzeniu obowiązku publikowania 

wszystkich ofert pracy z sektora publicznego oraz 

z prywatnego, pod warunkiem, że korzysta on 

z publicznego finansowania. 

 

Reforma mająca w zamierzeniu zintensyfikowanie 

pomocy osobom, które rzeczywiście szukają pracy, może 

jednak doprowadzić do pozbycia się uciążliwych 

petentów. Jedna pracowniczka CAZ-u skwitowała to 

stwierdzeniem, że, jak wiele innych osób, „nie będę już  

musiał przyjeżdżać do Urzędu”… Z resztą podobno nikt 

nie robi tego do końca z własnego wyboru. A dla wielu 

jest to upokorzeniem i powodem do wstydu. 

 

Na łamach Salonu24 pojawił się ostatnio „głos pokolenia 

dzieci lat 90.” zatytułowany: „biurwy od wciskania staży 

za 1300 zł brutto, najwyższy czas zlikwidować PUP-y”. 

Jeżeli by do tego doszło, byłaby to reforma samobójcza! 

W dobie bezrobocia panował, chyba w Gazecie 

Wyborczej, slogan: „Urząd jest, pracy nie ma”. Teraz 

przyszedł czas, że praca jest. A więc Urzędu może już nie 

być? 
Michał SI 

 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Przygotowania do spotkania świątecznego.  

Kasia B.: Zgłosiłam się do robienia sałatki jarzynowej 

i byłam bardzo dumna, że mogę pokazać, jak szybko kroi 

się miękkie warzywa w kosteczkę przy pomocy prostego 

urządzenia – drucianej siateczki rozpiętej na kółku.  

Wcale nie byłam dumna, gdy tuż przed rozpoczęciem 

spotkania okazało się, że na stołach jest wszystko oprócz 

chleba, którego... w ogóle nie mamy! Najwyraźniej 

wszyscy uznaliśmy pieczywo za zakup tak oczywisty, że 

nikt go nie kupił :) Sytuację uratowali Karol z SOD 

i Tadeusz z SI, błyskawicznie podejmując decyzję 

o wypadzie do sklepu. Było pysznie! 

 

Maria S.: W kuchni był gwar, w te dni gotowaliśmy 

międzysekcyjnie. Ja gotowałam barszcz według  przepisu 

mojej mamy z dodatkiem suszonych grzybów i soku 

z kiszonych buraków. 

 

Beata P-M.: W kuchni przez kilka dni przewinęło się wiele 

osób zaangażowanych w przygotowanie wytrawnego 

posiłku. Trzeba było „pilnować” potrzebnych produktów 



do przygotowania zgłoszonej przez siebie potrawy, aby 

koordynator innego dania  wcześniej ich nie przechwycił.  

Było wesoło! 

 

Marek P.: Pomagałem w przygotowaniach zarówno 

w piątek, jak i w sam dzień świąt tj. 24 grudnia. Bardzo się 

cieszę, że w piątek udało się połączyć zwykłe obowiązki 

SOD z tymi wyjątkowymi, świątecznymi. Dzięki temu 

w sobotę pracowało się w kuchni spokojnie. Przyjemnie 

wspominam zarówno przygotowania do świąt, jak i dzień 

świąteczny.        

 

Sylwester 2022.  Po raz kolejny spędziłem sylwestra 

w WDpF. Jestem osobą samotną, ale kiedy żyła jeszcze 

mama, sylwestra spędzałem i tak w WDpF. Ogólnie było 

fajnie. Zapisałem się tym razem do przygotowania 

potraw. Wszystko szło zgodnie z planem, gdyby nie jedno 

– w kuchni było trochę ciasno i nie było miejsca na kolejną 

osobę. Udało mi się przygotować wodę do picia, 

pokroiłem w plasterki cytrynę i podałem do stołu. 

 

Pozytywne było zaproszenie przez jedną z pracowniczek 

swojego chłopaka, który okazał się bardzo sympatyczny 

i pracowity. Mało tego, przybrał salę i pomagał 

w porządkowaniu po sylwestrze. 

 

Fajnie, że przyjechał Grzesiek ze swoim sprzętem 

i zaimponował świetną muzyką do tańca. Były puszczane 

piosenki na życzenie. Ja  zażyczyłem sobie utwór sprzed 

lat, który mi się bardzo podoba i słucham go w domu. 

Poprosiłem więc o puszczenie tego utworu – grupy 

Pappy’ion (Alibabba). 

Podobał mi się taniec z Julią, Marysią i Olgą. Można 

przyznać, że zabawa była udana. Gorzej z powrotem do 

domu, a to przez zamknięcie metra w środku nocy, co 

utrudniło powrót wielu ludziom. Połączenie było dopiero 

z Dw. Centralnego. 

 
Andrew 

  

Gwiazda. Drogie Koleżanki i Koledzy z WDpF, może 

kupiliście w kwiaciarni lub supermarkecie gwiazdę 

betlejemską (poinsecję) i zastanawiacie się, jak 

przetrzymać ją w dobrym stanie, aby żyła i rosła przez cały 

rok do Bożego Narodzenia 2023? 

Poszukałem informacji jak to zrobić. 

 

Podlewaj roślinę, utrzymując ziemię wilgotną, ale nie 

może być mokra. Trzymaj z dala od kaloryfera. Możesz 

ustawić na zewnątrz, jeżeli temperatura będzie powyżej 

13 stopni C. Możesz przesadzić do większej doniczki, 

a z końcem marca lub na początku kwietnia utnij roślinę 

na wysokości ok. 20 cm. W maju powinieneś zauważyć 

odrost. Przycinaj roślinę, aby była gęsta i zwarta.  

 

Powinna stać w półcieniu – nie w pełnym słońcu. 

Podlewaj nawozem co 2-3 tygodnie. Od października 

przenieś roślinę do szafki na każdą noc. Musi stać w 

całkowitej ciemności. Przenoś do światła każdego ranka 

na maksymalnie 10 godzin. Zakwitnie jedynie, gdy ma 

możliwość pozostawania w ciemności przez podany 

wyżej czas. Powtarzaj powyższą czynność przez 10 

tygodni. 
Maciek  Cz .  

 



Projekt WDpF dla Ukrainy 
 

Moi drodzy przyjaciele z Domu pod Fontanną!  

Życzę Wam słoneczka w Waszych duszach.  

Świętego spokoju.  

Szczęścia w Waszych domach.  

Dobrych wieści!!! 

Zdrowia dla Was i Waszych bliskich!!! 
Masza i Tanya A. 

 

Wieści z Biura WDpF 

 

Koniec roku a nasze umowy dotacyjne:  
1) zakończyliśmy realizację trzyletniego zadania 

publicznego Klub Samopomocy „Warszawski 

Dom pod Fontanną”. Do 30 stycznia mamy czas 

na złożenie odpowiednich sprawozdań 

(częściowego za 2022 rok oraz końcowego za 

lata 2020-2022). W Sekcjach rozpoczęło się 

liczenie rezultatów (czyli po naszemu statystyk). 

2) konkurs na kontynuowanie zadania publicznego 

dotyczący prowadzenia klubu samopomocy 

został ogłoszony, termin złożenia naszej oferty 

mija 20 stycznia. Środki zaplanowane na rok 

2023 są identyczne jak w roku 2022 (521 472 zł 

na rok, czyli 43 456 zł na miesiąc), a koszty 

utrzymania WDpF wzrosły. Taka kwota dotacji 

nie jest wystarczająca, byśmy utrzymali działania 

w takiej samej formie, zatem równolegle 

z pisaniem naszej oferty będziemy składać pismo 

do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie 

kwoty dotacji. 

3) projekt WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO 

będzie trwał do końca listopada 2024 roku. Do 

30 stycznia mamy obowiązek złożyć 

sprawozdanie częściowe za 2022 r. Ola i Hania 

(pracowniczki zatrudnione w tym projekcie) 

rozpoczęły prace nad sprawozdaniem.   

 

Montaż pętli  indukcyjnej w sali  Sekcji  Obsługi 

Domu –  13 stycznia od 12:00 do 17:00 . Na 

Spotkaniu Śniadaniowym zdecydowaliśmy się na zakup 

pętli indukcyjnej montowanej na stałe. Pierwszą 

przestrzenią, którą wyposażymy w pętlę będzie SOD 

(odbywają się tam Spotkania Śniadaniowe, Zebrania 

Generalne, spotkania SOD; obecnie wśród aktywnych 

członków i członkiń jest tam więcej osób słabosłyszących 

niż w SI). Mamy nadzieję, że pętla przysłuży się osobom 

słabosłyszącym i zwiększy wzajemne zrozumienie osób 

słabiej i lepiej słyszących. W czasie montażu sala SOD 

musi być pusta, dlatego prosimy SOD o reorganizację 

swojej pracy tego dnia :) 

 

Zatrudnienie Przejściowe w  Urzędzie Dzielnicy 

Wola m.st. Warszawy.  Zostaliśmy poinformowani, że 

budżet Dzielnicy nie jest wystarczający, by kontynuować 

program Zatrudnienia Przejściowego przez cały rok 2023. 

Środki, którymi dysponuje Urząd umożliwiają do-

kończenie bieżącego cyklu Zatrudnienia Przejściowego 

przez Konrada (umowa do połowy czerwca 2023). 

Następnie praca będzie możliwa od września do 

listopada. Miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi! 

Urlopy i  zwolnienia lekarskie pracowniczek.  

Przetrwaliśmy najtrudniejszy od strony potrzeb 

urlopowych sezon świąteczno-noworoczny, choć łatwo 

nie było :) Poza zaplanowanymi urlopami, pojawiały się 

nieoczekiwane sytuacje: nagłe choroby i wiążące się 

z nimi nieobecności pracowniczek.  

Dziękuję wszystkim pracowniczkom za zwiększoną 

mobilizację, elastyczność, gotowość do zastępstw i branie 



na siebie dodatkowych zadań w te dni, kiedy w WDpF było 

mniej osób z zespołu pracowniczego. 

W bieżącym tygodniu na zwolnieniu lekarskim jest Ola S. 

(09-11.01.2023). Nieobecni będą: Kasia i Marian 

(informują nas na bieżąco). 
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  
finansowane ze środków m.st. Warszawy. Projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse International Fund” jest realizowany dzięki zbiórce 

naszej organizacji Clubhouse International. 
 

                     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 – Piotr i Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

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

Interdyscyplinarnej: 505 923 735, 518 580 898Obsługi Domu: 508 492 762. 
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