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NEWSLETTER 

 WDPF  
 

Nasze Stowarzyszenie 
 

W czwartek 14 lipca odbyło się ostatnie zebranie Rady 

Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na rzecz 

Zdrowia Psychicznego w tej kadencji. Przewodniczący 

ocenił te trzy lata jako dobre, Wiceprzewodniczący pod-
kreślił, że były pełne wyzwań, bo rozpoczęły się pande-

mią, a kończą wojną. Rada zastanawiała się też, kto był  
w tym okresie najlepszym pracownikiem, postanowiono 

jednak zostawić tę zagadkę bez rozwiązania, gdyż Skarb-

nik stwierdził, że wszyscy pracownicy, aktualni i byli, cha-
rakteryzowali się i dzielili z Domem-Klubem czymś wła-

snym i wyjątkowym, każdy z nich był więc najlepszy na 

swój sposób. Rada chce podziękować po równo wszyst-
kim pracownikom i pracowniczkom, członkom i członki-

niom WDpF oraz w ogóle wszystkim, którzy w takiej czy 

innej formie wspierali przez ten czas Stowarzyszenie  
i jego władze. Pragnie też życzyć władzom Stowarzyszenia 

w następnej kadencji tak samo budujących relacji z Do-
mem-Klubem oraz bardziej sprzyjających okoliczności  

historycznych. Ale zanim nowa kadencja Rady i obu  

Komisji się ukonstytuuje 17 sierpnia, przypominamy, że 
tego dnia kandydować będą mogły wszystkie osoby, 

które należą do Stowarzyszenia! :D 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Zapraszamy do WDpF na Rozmowy 

o Standardach we wtorki od 15:45 do 16:45.  

Przymierzamy się do nowego procesu akredytacji 
i zmieniliśmy formułę Rozmów o Standardach. 

Odpowiadamy na pytania Clubhouse International do 

każdego Standardu, czytamy sugestie, jakie otrzymaliśmy 
po wizycie akredytacyjnej oraz rozmawiamy, czego 

dokonaliśmy, żeby poprawić działania Domu-Klubu 

w danym obszarze. Przyglądamy się także sugestiom, 

których nie wypełniliśmy. Po ostatniej rozmowie było 

kilka pozytywnych informacji zwrotnych, np. że rozmowy 

są bardziej praktyczne, a mniej teoretyczne. W SZE 
pamiętamy o podpowiedziach osób, by zadbać o oprawę 

Rozmów o Standardach: zmienić salę na EDU, zatroszczyć 

się o odpowiednie oświetlenie, wodę, wietrzenie sali oraz 

pomyśleć o krótkiej przerwie w środku. Postaramy się 

uwzględnić te wskazówki. Dzisiaj zachęcamy do udziału 

w kolejnej rozmowie, prowadzonej przez Sekcję 
Administracji na temat Standardu nr 3: „Członkowie 

wybierają sposób korzystania z Domu-Klubu oraz 
pracowników, z którymi pracują. Nie zawiera się 

porozumień ani umów, nie ustala reguł czy planów pracy, 

zmierzających do wymuszania uczestnictwa członków 
w działalności Domu-Klubu.” 

Marta 

 

 
 

Jak korzystać z Giełdy Umiejętności?  

W kilku miejscach w WDpF pojawiły się plakaty 

informujące o możliwości zapisu i korzystania z Giełdy 
Umiejętności. Wszystkie dotychczasowe ogłoszenia 

znajdziesz na tablicy oraz klikając w ten link: Giełda 
Umiejętności - ogłoszenia. Zachęcam do korzystania! Już 

kilka osób wymieniło się kontaktami i planuje wspólną  

naukę :) 

 

https://docs.google.com/document/d/11KlZvTnmRAxIkV-k44TqCqEKIbzaIW6lz4_7WkagDKI/edit
https://docs.google.com/document/d/11KlZvTnmRAxIkV-k44TqCqEKIbzaIW6lz4_7WkagDKI/edit


Przypominam o sposobie zgłaszania się:  

1. Wypełnij formularz zapisu, zaznaczając sposób 

kontaktu oraz to, czy chcesz uczyć się w WDpF czy 
umawiać się indywidualnie poza jego terenem. Jeśli masz 

trudność z wypełnieniem formularza - zgłoś się do swojej 

Sekcji, która pomoże w uzupełnieniu zgłoszenia.  

2. Sekcja Zatrudnienia i Edukacji wydrukuje Twoje 

zgłoszenie i umieści na tablicy w WDpF oraz w pliku 
komputerowym w programie Word. Jeśli chcesz 

zapoznać się z plikiem – poproś kogoś z SZE o podesłanie! 

3. Jeśli zainteresuje Cię któreś ogłoszenie lub kogoś 
zainteresuje Twoje – daj znać SZE, a SZE wymieni was 

kontaktami :) 

 

 
Na zdjęciu Olga zastanawiająca się nad skorzystaniem z Giełdy :) 
 

Jeśli chcesz się uczyć na terenie WDpF, zgłoś się do Sekcji 
Zatrudnienia i Edukacji po szczegółowe informacje. 

Julia 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  W każdy wtorek o 

10.00 odbywają się spotkania SOD, a o 14.30  spotkania 
dotyczące spraw SOD-u dla wszystkich zainteresowanych 

przywracaniem działań Sekcji po pandemii. 

Rozpoczęliśmy gotowanie obiadów we wtorki (warunek: 
3 osoby do gotowania i 6 osób zapisanych na obiad). Za-

pisy na listę dostępną w WDpF oraz tel. i sms na nr SOD: 
508 492 762.  

UWAGA –  dla osób zapisujących się na obiad!  Żeby mieć 

pewność, że wejdziesz do WDpF w czasie obiadu, musisz 

umówić się w swojej Sekcji na przyjście do WDpF.  
 

Wspomnienia z Wieczoru Wtorkowego   

28.06.2022 r. O godz. 17.15 rozpoczęliśmy dyżur 

w barku, który niestety nie wyszedł mi jak trzeba, z tego 

powodu, że za długą miałem przerwę.  
Fajnie było, ponieważ przyszła Madzia z mojej Sekcji ba-

zowej, z którą bardzo przyjemnie wspominaliśmy reach-

out do mnie z zaproszeniem do Domu-Klubu po długiej 
przerwie spowodowanej covidem. Były to miłe wspo-

mnienia. 

Wtorkowy Wieczór był też na Skype – zdalnie. Jak zwykle 
połączyłem się z Pawłem B. z SZE, z którym sobie pogada-

liśmy na temat mojej pracy w przeszłości, a jego obecnie.  
W czasie rozmowy okazało się, że jesteśmy sąsiadami 

z sąsiednich bloków – mieszkamy na tym samym osiedlu. 

Aż miło i przyjemnie mi się zrobiło, jak się o tym dowie-
działem. Wspaniale, że w Domu-Klubie mam kolegę, 

który mieszka koło mnie. 

Po skończonej rozmowie z Pawłem na zdalnym, usiedli-
śmy z Olą i Beatą przy stole. Bardzo miło i serdecznie mi 

się rozmawiało na temat mojego stanu zdrowia, a kon-
kretnie niedosłuchu, przez który wielokrotnie źle odbie-

ram ludzi – zwłaszcza kiedy siedzimy na barku lub w trak-

cie zebrań. Rozmawialiśmy na temat powrotu do nosze-
nia aparatu słuchowego – ewentualnego wsparcia na ze-

braniach. 

Przy okazji pogadałem sobie też z Wiesią na temat na-
szego członkostwa od samego początku - jeszcze z okresu 

orientacji.  

Na koniec wraz z Janem wyręczyliśmy Beatę z mopowania 
kuchni. 

W ten sposób zleciał Wieczór Wtorkowy. Największą ra-
dość zrobiła mi wiadomość, że koło mnie mieszka Paweł. 

Jesteśmy sąsiadami, a do tej pory nic o sobie nie wiedzie-

liśmy. Czasami dobrze jest połączyć się zdalnie. 
Andrew  

 

Gotowanie -  Zupa Kapuśniaczek.  
 

Andrew: Jak to w każdy wtorek, gotujemy obiad dla 

wszystkich członków i pracowników Warszawskiego 
Domu pod Fontanną.  

Koordynatorem był Jacek G., pomocnikami byli: Andrew, 
Beata, Konrad, Karol, Maciek. Każdy z nas miał przydzie-

lone jakieś zadanie. Jedni obierali kartofle, inni podjęli się 

mycia warzyw – w tym kapusty. Następnie rozpoczęliśmy 
obcinanie liści z kapusty, po czym wycinanie główki w celu 

dalszego mycia poszczególnych liści. Ja, jako początkujący 

w tym zadaniu, starałem się jak tylko mogłem najdokład-

niej myć każdy kawałek liścia, a także inne warzywa m.in. 

paprykę. 

https://forms.gle/BnHHYecS2gsLqi6M9


 
 

Następnie, koordynator zlecił mi obieranie pomidora i to 

w taki sposób, którego do tej pory nie znałem – trzeba 

polać go przegotowaną wodą. Szło ciężko, ale jakoś wy-

chodziło. Beata mi w tym pomagała, bo wiedziała, że po-
trzebuję pomocy. Tak samo, wziąłem się za obieranie ce-

buli. Nie sprawiało mi to problemu, tak samo z pokroje-

niem jej w kostkę. Później włożyliśmy wszystkie warzywa 
do dużego garnka z wodą celem gotowania ich, aż będą 

miękkie. Potem wzięliśmy się za mieszanie i doprawianie 

różnymi przyprawami do smaku. Tyle z tego zapamięta-
łem. 

 

Konrad: Gotowaliśmy pod czujnym okiem Jacka, który co 
prawda nie szczędził krytyki, ale jest bardzo dobrym ku-

charzem i zupa wyszła naprawdę dobra. Przy obecnej po-
rze roku taka zupa jest bombą witaminową! 
 

  
 

Sekcja Administracji 
 

W tym tygodniu w Sekcji  Administracji:  

Na poniedziałkowym spotkaniu SA omawialiśmy organi-
zację spotkania Partnerstwa Muranów w WDpF. Wszyscy 

pozytywnie opowiedzieli się na temat spotkania Partner-

stwa Muranów u nas. 

 Z kolei na czwartkowym spotkaniu SA wśród spraw 

do omówienia znalazła się kwestia ewentualnej wi-

zyty osób z Domu-Klubu z Brześcia w WDpF. Wszyscy 

opowiedzieli się za pomysłem na taką wizytę. 

 Z zadowoleniem oprowadzaliśmy sporo nowych 

osób po WDpF. 

 Przygotowaliśmy teksty do tego Newslettera. 
Piotr R. 

 

 
Olga i Karol zgłosili się do naszego stałego zadania – kontroli 

zegarów i mieli okazję odpowiedzieć na potrzebę SOD-u, któremu 

bardzo brakowało zegara na ścianie podczas gotowania obiadów – 

na szczęście mieliśmy jeszcze jeden :) 
 

Pomysły po spotkaniu sieciującym Partnerstw.   

O spotkaniu na Jazdowie pisali już w ostatnim numerze 
(110) Tadeusz i Hania, pojawiła się także relacja z tego 

wydarzenia na Facebooku, zajrzyjcie! Zostawiam link do 

posta :) Od siebie mogę dodać, że było to dla mnie pierw-
sze spotkanie z Partnerstwem Muranów, którego jeste-

śmy członkami i już wiem, że nie ostatnie (kolejne plano-

wane jest w naszych, nie tak skromnych, progach). Gości 
było znacznie więcej, z różnych warszawskich partnerstw, 

co też było ciekawą okazją, żeby porozmawiać, poznać 

się, wymienić pomysłami. Mnie najbardziej zainspirowało 
to, co mówił Wojtek reprezentujący Otwarty Jazdów 

o warsztatach na temat samopomocy, bo w końcu jest to 

dla nas bardzo ważna sprawa! Może warto byłoby o tym 

podyskutować – tak jak regularnie rozmawiamy o tym, 

jak rozumiemy nasze Standardy – aby lepiej zrozumieć 
podstawy naszego działania. W Sekcji zarzucony pomysł 

spotkania na temat samopomocy spotkał się z pozytyw-

nym odzewem, więc kto wie? Super, jakby udało się też 
popromować WDpF w sąsiedztwie, ale również dalej – 

w całym mieście, angażując się w różne lokalne wydarze-
nia, ale też może właśnie tworząc własne? 

Olga 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DkDqxyiLNQTnpmxmx9khbYMDUVRUiJQLwv6LyC3X8rKzDVcAyP2WUCeDMioV3vatl&id=562095583912887&__cft__%5b0%5d=AZWr97YFwf85ZIizeMfVZSBVAbv94MQSgREHcwP01RKB9zmz4EPhO36GowH1ggrAs7DOzRjPrcvvQZRhy2NDmHE-1BQ25F6lUqSBXH6Snm1FccbRQ3w9SPEzMjinWkmGVCZDlGrmwbUf2fFAvtqwT57w1jt6Ctrndc7-c20sEX09Ey5OXEZ6H9tg8IBlvTEcE44&__tn__=%2CO%2CP-R%20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DkDqxyiLNQTnpmxmx9khbYMDUVRUiJQLwv6LyC3X8rKzDVcAyP2WUCeDMioV3vatl&id=562095583912887&__cft__%5b0%5d=AZWr97YFwf85ZIizeMfVZSBVAbv94MQSgREHcwP01RKB9zmz4EPhO36GowH1ggrAs7DOzRjPrcvvQZRhy2NDmHE-1BQ25F6lUqSBXH6Snm1FccbRQ3w9SPEzMjinWkmGVCZDlGrmwbUf2fFAvtqwT57w1jt6Ctrndc7-c20sEX09Ey5OXEZ6H9tg8IBlvTEcE44&__tn__=%2CO%2CP-R%20


„WDpF dla Ukrainy – 

Clubhouse International 

Fund” 
 

Trwa rozsyłka maili  do kolejnych urzędów 

i  instytucji  w sprawie promocji  projektu.  Jedno-
cześnie ruszyła dystrybucja plakatów i ulotek, promują-

cych nasz projekt. Przypominamy, że osoby chętne do 
dystrybucji materiałów mogą zgłosić się do Mariana (nr 

tel. 690 893 969) lub wpisać się na listę, którą położyliśmy 

na recepcji. 
W akcję dystrybucji szczególnie zaangażowali się m.in.  

Janek i Konrad (widoczny na zdjęciu), Paweł J. i Maciek Cz. 

Konrad zauważył, że w miejscu dawnego Empiku na  

Nowym Świecie powstał punkt wsparcia dla gości z Ukra-

iny i zaproponował, że się tam uda. Wspaniale! A może 
ktoś z Was wie o miejscu, którego nie znamy, a powinni-

śmy?  

Mieliśmy też kolejny telefon na infolinii. Łącznie dzwoniły 
już więc do nas 3 osoby. 

 

 
 

Jeszcze jedna ważna wiadomość. Przyleciała do nas nie-
zwykła paczka (tak – samolotem zza oceanu!). Została na-

dana z USA. W środku – kilkaset przepięknych kartek ręcz-

nie napisanych i ozdabianych przez seniorów nowojor-
skiego Domu pod Fontanną! Każda z indywidualnym 

przesłaniem, skierowanym do uchodźców z Ukrainy. To 
właśnie w nowojorskim Domu-Klubie, a konkretnie w biu-

rze Clubhouse International, powstała inicjatywa wspar-

cia uchodźców z Ukrainy, dzięki czemu realizujemy nasz 
projekt. Więcej o funduszu wsparcia dla Ukrainy (po an-

gielsku) możecie przeczytać pod tym adresem:  

https://clubhouse-intl.org/ukraine/ 
Marian i Maciek, #wdpf_UA 

 

 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Marta była jedną z osób promujących WDpF 

w radiowej Czwórce!  Oto jej głos: Była to moja 

pierwsza wizyta w radiu i bardzo się cieszę, że właśnie 
w towarzystwie Mai i Marcina opowiadałam o naszym 

Domu-Klubie. Myślę, że dobrze się we trójkę 
uzupełnialiśmy, ale jestem ciekawa Waszych opinii! 

Marcin zaimponował mi swobodą mówienia i trafnymi 

spostrzeżeniami, a Maja otwartością i szczerością. Samą 
siebie też zaskoczyłam, bo pomimo stresu starałam się 

nie panikować, wczuć się w rozmowę i nie czuć jak na 

egzaminie ;) Polecam każdemu takie doświadczenie. 
Dziękuję serdecznie Jakubowi Jamrozkowi, 

prowadzącemu audycję za solidne przygotowanie do 
rozmowy z nami, a Justynie Janas, wydawczyni audycji za 

zaproszenie i ciepłe ugoszczenie nas w Polskim Radiu. 

Link do audycji: Polskie Radio. 
 

Odnowi l iśmy kontakty z Domem -Klubem 

w Brześciu! Ja (Kasia) i Marian (po rosyjsku) 
rozmawialiśmy z Włodkiem, członkiem tego Domu, który 

przyjeżdżał do nas 5 lat temu w ramach projektu 

z białoruskimi Domami-Klubami. Mamy już zgodę 
społeczności WDpF na to, by Włodek i ewentualnie inne 

osoby z tego Domu-Klubu mogły nas odwiedzić 
i uczestniczyć w naszych działaniach, jeśli tylko uda się im 

do nas przyjechać (w czym jesteśmy gotowi ich wspierać). 

Cieszymy się z tak solidarnego podejścia, szczególnie 
teraz, gdy sytuacja naszych znajomych w Białorusi jest 

bardzo trudna.  

 

Marta i  Kasia wspomagały projekt „WDpF dla 

Ukrainy –  Clubhouse International Fund”.  Bardzo 
zależało nam na przyjęciu ostatecznego terminu ukazania 

się broszury informacyjnej (Maciek zadba, by nastąpiło to 

do końca lipca) oraz zaangażowaniu naszej społeczności 
w rozwożenie materiałów o projekcie (co koordynuje 

Marian). Trzymajmy kciuki! 

 
Kasia wspierała sprawy SOD, szczególnie kwestie 

l icznych zasad koniecznych, by wszys tko działało 

w sposób sensowny  i  sprawiedliwy. Kolejne 
składowe przedpandemicznego SOD – barek, obiady, 

używanie zaplecza kuchennego itp. – odradzają się w 
dużym tempie i nie nadążamy z przypomnieniem sobie 

starych lub przyjęciem przez konsensus nowych zasad. 

Prosimy  
o więcej wyrozumiałości i współodpowiedzialności,  

a nieco mniej wymagań od Sekcji, która póki co ma tylko 

jedno spotkanie w tygodniu :)  

 

 

https://clubhouse-intl.org/ukraine/
https://www.polskieradio.pl/10/4023/Artykul/3000850,Strefa-prywatna-14072022-2004


Zespół pracowniczy.   

 Biuro było mocno zaangażowane w sprawy 

pracownicze WDpF i Projektu dla Ukrainy: 

rozmawiałyśmy z pracownikami, przygotowy-
wałyśmy umowy i inne dokumenty. 

Zaangażowane byłyśmy wszystkie trzy: Marta, 
Danusia i ja (Kasia). 

 Od 11 do 15 lipca na urlopie był Jacek, a od 18 do 

20 lipca będzie Ola.  
Informacje przygotowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 15.07.2022 
 

Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 

 

Prowadzenie: Piotr Sz 
Notowanie: Julia G 

Łączenie: Marta W 

Osoby obecne: Beata P, Ola S, Piotr Sz, Jacek Sz, Hania G, 
Julia G, Marta W, Olga O, Kasia B, Wiesława D, Paweł B, 

Ewa S, Antek R 

 

Ogłoszenia indywidualne: Ogłoszenia: Wiesława z SA ma 

do sprzedania nowy wentylator kolumnowy z pilotem 

EBERG Airo 85 za 202,98 zł, taki jak w ogłoszeniu: Wenty-
lator kolumnowy E BERG AIRO wiatrak TIMER LED 

12079271066 - Allegro.pl. Osoby zainteresowane pro-

szone są o kontakt z Wiesławą pod numerem tel. 660 

332 980. 

 
Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się tydzień.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
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, Jacek i Olga;  

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/

