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W tym tygodniu w SA:  

 Jan i Konrad rozwozili ulotki i plakaty projektu „WDpF 

dla Ukrainy”. 

 Kasia zaproponowała list do Piotra P. z SOD, który jest 

w DPS – coś od siebie dodało do niego wiele osób. 

Piotr i Olga wydrukowali dla niego kolorowy New-

sletter, z Michałem zalaminowali kartę członkowską, 
a Tadeusz i Maciek całą tę przesyłkę nadali.  

 Olga, Paweł, Jacek i Maciek pokazali Dom-Klub dwóm 

zainteresowanym osobom.  

 Wspólnie na spotkaniach omawialiśmy wizyty w DPS 

oraz relacje panujące w naszej Sekcji. 

 Tadeusz i Paweł pracują nad projektem swojego 

wniosku na ZG dotyczącego zmian w funkcjonowaniu 

Domu-Klubu.  
Tekst powstał zbiorowo :) 

 
Po spotkaniu Partnerstw Lokalnych. Kiedy słucha-

łem uczestników spotkania mówiących o wspólnym dzia-

łaniu, tworzeniu, budowaniu, o wyzwaniach i trudno-
ściach, o ich rozwiązaniach, to naszła mnie refleksja o na-

szym – WDpF-u – miejscu w świecie. Poza tym zasmuciło 

mnie nieco, że osoba z fundacji działającej raptem kilka-

set metrów od nas nie miała pojęcia o naszym istnieniu. 
Jesteśmy obecni w wielu przestrzeniach związanych ze 

zdrowiem, chorowaniem, leczeniem, byciem pacjentem, 
otrzymywaniem wsparcia. Bardzo słusznie, bo to ważna 

część życia wielu z nas. Jesteśmy w końcu miejscem zrze-

szającym osoby z problemami zdrowia psychicznego, ale 

przecież nie po to, żeby się na nich skupiać, tylko żeby 

wyjść poza nie, żeby dostrzegać i rozwijać swoje silne 

strony. Tytuł folderu o WDpF to w końcu „Nasza terapia 
życiem”. 

 
Dlatego wydaje mi się, że warto, żebyśmy byli obecni 

gdzie indziej, w przestrzeniach związanych z życiem, 

tworzeniem, wspólnym byciem, choćby drobnym popra-

wianiem świata. Cały czas to robimy choćby opowiadając 

o Domu-Klubie w mediach, na spotkaniach o Zatrudnie-

niu Przejściowym, uczestnicząc w działaniach Partner-
stwa Lokalnego. To przykładowe działania, dzięki którym 

jesteśmy bardziej obecni w otaczającym nas świecie,  

dajemy się poznać nie tylko jako „placówka”, ale jako lu-
dzie, którzy wspólnie coś tworzą. Może warto pomyśleć 

o zaproszeniu sąsiadów na kolejny dzień otwarty, o wy-
braniu się z ciastem upieczonym przez SOD na muranow-

skie spotkanie świąteczne, o angażowaniu się w działania 

społeczne, wolontariat na rzecz innych osób. Może 

warto bywać w miejscach i interesować się inicjatywami, 

które na pierwszy rzut oka niekoniecznie dotyczą bezpo-

średnio nas i naszych problemów. Może warto, żeby 
ludzie po prostu wiedzieli, że istniejemy? 

 
Podsumowując, rzucam do przemyślenia temat: więk-

sza, nieco odważniejsza obecność Domu-Klubu i osób 

z nim związanych w przestrzeni publicznej. 
Jacek 

 

 

 



Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

O audycji  „Strefa prywatna” w radiowej 

Czwórce.  Maja: To było coś niesamowitego – pierwszy 
raz nie tyle odwiedziłam siedzibę radia, co wystąpiłam 

w audycji! Bardzo cieszę się z tego doświadczenia. Mia-

łam możliwość opowiedzieć zarówno o magii WDpF-u, 
jak i co nieco o sobie. Atmosfera podczas naszej roz-

mowy była świetna, a pracownicy przemili i pomocni.  

Cytując klasyka: ja chcę jeszcze raz! 
Maja, Marcin i Marta 

 

 
 

Streszczenie dwóch  ostatnich Newsletterów 

Clubhouse International.  Jednym z tematów 

 z Newslettera Clubhouse International jest rozwój no-

wych siedzib Domów-Klubów. Nowa Grupa zwana Komi-
tet Koalicji i Stowarzyszeń ma na celu wspierać Koalicje 

i Stowarzyszenia Domów-Klubów w pracy nad rozszerze-

niem Międzynarodowej Sieci Domów-Klubów. Innym 
ważnym celem jest sprawniejszy przepływ informacji 

i okazywania sobie wsparcia, jak i poprawa w komunika-

cji w Clubhouse International. Grupę tworzy 6 podkomi-
tetów, a ich zadaniem jest tworzenie fachowych zesta-

wów narzędzi i dzielenie się praktycznymi aspektami 
pracy Koalicji Klubów.  

 

Wkrótce w Ohio w USA ma powstać 7 nowych 

Domów-Klubów .  Departament Zdrowia Psychicznego 

i Uzależnień w Ohio przyznał nagrody różnym lokaliza-
cjom w Ohio, aby rozpoczęły szkolenia Domów-Klubów 

oraz pomogły efektywnie budować cele związane ze 

szkoleniem NCD. 

 

W Newsletterze jest też mowa o zatrudnieniu 
dwóch pracowników przez Warszawski Dom pod 

Fontanną,  którzy mają wspierać i pomagać uchodźcom 

z problemami natury psychicznej z Ukrainy! 
 

Światowy Raport Zdrowia Psychicznego z tego 

miesiąca informuje nas,  że Zdrowie Psychiczne to 
kwestia Opieki Zdrowotnej i Humanitarnej. Ta przemiana 

jest niezwykle ważna dla osób pozostających w izolacji 
społecznej z utrudnionym dostępem do opieki zdrowot-

nej.  

 
Serdeczne podziękowania dla hojnych 

darczyńców,  którzy w Dniu Zbiórki (Clubhouse Giving 

Day) zebrali kwotę łącznie ponad 226 000 $, mając na 
celu ułatwienie członkom powrotu do zdrowia psychicz-

nego.  
Deidra, Dyrektorka Gainesville Opportunity z Florydy jest 

wdzięczna za oferowany czas i fundusze ze strony  

Clubhouse International i Koalicji. 
Tłumaczenie: Magdalena P. 

 

 
Robby Vosrpan, źródło: Clubhouse International 

 

Nasza starsza oficer programowa, Robby 
Vorspan, poświęciła swoją błyskotliwą karierę tworze-

niu szans na zdrowienie dla osób żyjących z chorobą psy-

chiczną. Ponieważ niedługo przechodzi na emeryturę, 
poprosiliśmy ją o podzielenie się jej niezwyczajnym spoj-

rzeniem na ruch Domów-Klubów od lat wczesnych, przez 
rozwój i ekspansję Modelu Domu-Klubu na świecie, po 

perspektywy na przyszłość. Jesteśmy podekscytowani, 

że Robby podzieli się z nami na nadchodzącym Semina-
rium swoim bogatym doświadczeniem i perspektywą. 

Mamy nadzieję, że będziecie mogli osobiście wysłuchać 

na sesji plenarnej przemówienia Robby zatytułowanego 

„Nie jestem sama: moja długa i kręta podróż z Domami-

http://clubhouse-intl.org/about-us/organization/staff/


Klubami”. Wkład Robby w naszą wspólną pracę odegrał 

zasadniczą rolę w osiągnięciu sukcesu ruchu Domów-

Klubów. 
Tłumaczenie: Marek 

 

Zatrudnienie Przejściowe w ZGN Ochota.  Wczoraj 
na spotkaniu z Zarządem ochockiego ZGN WDpF repre-

zentowany był przez Kasię, Hanię i Kajetana. Zostaliśmy 
bardzo miło przyjęci przez panią Dyrektor Agatę 

Kapłon i jej zespół kierowniczy. Zarząd ZGN Ochota to 

profesjonaliści, spotkanie było bardzo merytoryczne, 
rozmówcy doskonale przygotowani do dyskusji.  

Wygląda na to, że już z początkiem sierpnia podpiszemy  

stosowne dokumenty, a chwilę później pojawi się nowe 
stanowisko pracy do Zatrudnienia Przejściowego.  

Hania 

 

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 wszyst-

kich zainteresowanych przywracaniem działań Sekcji po 

pandemii. 
 

Rozpoczęliśmy gotowanie obiadów we wtorki (warunek: 

3 osoby do gotowania i 6 osób zapisanych na obiad).  
Zapisy 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. 

 

Co daje mi Warszawski Dom pod Fontanną.  
Przede wszystkim spotkania na żywo z ciekawymi ludźmi 

i rozmowy z nimi głównie na tematy życiowe, m.in.  
tematy zatrudnienia (pracy). Ja niestety poczułem się już 

od dawna wykluczony społecznie. Ten problem dotyka 

nie tylko osób w naszym kraju, ale również za granicą. 

Poza tym w WDpF można wiele się nauczyć – też prze-

strzegania zasad, które w niektórych momentach może 

są za ostre, ale widocznie tak musi być. 
 

Przychodzę do Domu-Klubu i staram się wybierać sobie 

zadania w ruchu – to jest dla mnie rehabilitacja. Przypo-
minam sobie po covidzie wiele rzeczy, które robiłem w 

sekcji. Angażuję się w działania SOD, ponieważ uczę się 
gotować, liczyć pieniądze oraz robić zakupy.  

 

Uważam, że zbyt długa przerwa nic dobrego nie przynosi 

– zarówno dla członków, personelu jak i dla samego 

Domu-Klubu. Wielu z nas poszło do pracy. Zostało nas 

niewielu z dawnych członków, którzy przychodzą. Trzeba 

się wzajemnie wspierać. Po powrocie do Domu-Klubu po 

dłuższej przerwie poznałem Beatę, którą bardzo polubi-
łem. Postanowiłem coś u siebie zmienić, tym bardziej, że 

sytuacja w domu też mnie zmusza do sprzątania, czy ro-

bienia zakupów. Ostatnio obserwuję sam siebie i widzę 

dużą zmianę. Stosuję się do zaleceń lekarza, tym bar-

dziej, że się z nim w wielu rzeczach zgadzam. 
 

Coś muszę działać w obecnej sytuacji, aby po covidzie nie 

wpadać za bardzo w depresję na skutek braku odpo-
wiedniego zajęcia i siedzenia w czterech ścianach. 

Uważam, że jak najwięcej do ludzi, jak najmniej siedzenia 

w domu i wpadania w dołek – tym bardziej po tym, co 
odczuliśmy po covidzie.  

 
Szkoda, że nie wszyscy lekarze, a tym bardziej instytucje, 

wiedzą, że WDpF istnieje. Myślę, że warto, aby członko-

wie promowali Dom-Klub. 
 Andrew  

 

 
 
O audycji  „Strefa prywatna” w radiowej 

Czwórce.  Marcin, SOD (tymczasowo SZE):   

„Wizyta w radiu bardzo mi się podobała. Zarówno  
wydawczyni jak i prowadzący audycję byli otwartymi  

i miłymi osobami. Ja czułem się bardzo komfortowo i wy-

daje mi się, że moje koleżanki z WDpF również. Jedyne, 

czego żałuję, to że tak rzadko mamy okazję brać udział 

w tego typu wydarzeniach. Każda szansa podzielenia się 
informacjami o WDpF jest dla mnie bardzo cenna.”   

 

Obiad w ostatni wtorek. We wtorek gotowaliśmy 
obiad na 15 osób. Zaplanowaliśmy zupę pomidorową 

z ryżem lub makaronem – według indywidualnego żąda-

nia. O godz. 11 poszliśmy do sklepu. Produkty okazały się 
bardzo tanie, po obliczeniach ustaliliśmy cenę jednej 

zupy na 1,70 PLN. Zakupy poszły dosyć sprawnie, nato-

miast samo gotowanie trochę mnie przerosło. Na szczę-



ście wspomógł mnie Sylwek, który przejął koordynowa-

nie. Zaproponował przygotowanie wywaru warzyw-

nego: dużo marchewki, pietruszka, cebula i kostka bulio-
nowa. Na końcu dodaliśmy passatę i koncentrat pomi-

dorowy. Zupa wyszła esencjonalna i miała wyrazisty 

smak. Dzięki wyliczeniom i odrobinie szczęścia okazało 

się, że zupa z garnka po przelaniu do talerzy akurat wy-

starczyła na 15 porcji. W osobnych garnkach ugotowali-
śmy ryż i makaron. Zupa raczej smakowała. 

Konrad, SOD 
 

WDpF dla Ukrainy – 

Clubhouse International 

Fund   
 

Obecnie jesteśmy na etapie promowania projektu i dys-
trybuowania naszych ulotek, plakatów, a także kartek 

z Domu pod Fontanną w Nowym Jorku po różnych urzę-
dach, dzielnicach, punktach pomocowych i punktach, 

które wspierają uchodźców. Chcemy, żeby informacja 

o naszym projekcie trafiła do jak największej ilości ludzi 
z Ukrainy. Bardzo aktywnie nam w tym pomagają człon-

kowie naszego Domu, którzy zaangażowali się w projekt 

od samego początku i dużo nam pomagają: Konrad G., 
Jan M., Marcin L., Paweł J., Maciek Cz. Mam zwrotną in-

formację od ludzi z urzędów, że bardzo miłe osoby do-

starczały materiały :) 
 

 

Chłopaki też są bardzo zadowoleni z tego, że mogą po-

magać i wspierać ludzi z Ukrainy w tym trudnym dla nich 

czasie. 
Marian G. 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

W mijającym tygodniu angażowałyśmy się 
szczególnie w:  

 Nowe miejsce Zatrudnienia Przejściowego! Do 

środowego spotkania w ZGN na Ochocie 
przygotowywaliśmy się we czworo: Marta, Hania, 

Kajetan i ja (Kasia), w samym spotkaniu uczestniczyła 

ostatnia trójka. Wygląda na to, że jesteśmy bliscy 
sukcesu – miejsca pracy biurowej w ZGN! Więcej 

w materiale Sekcji Zatrudnienia i Edukacji.  

 

 Spotkanie o relacjach i współpracy między WDpF 

i stowarzyszeniem Zespół Regionalny Koalicji na rzecz 

Zdrowia Psychicznego. Zaproponowałyśmy takie 
spotkanie Mirkowi H. (Przewodniczącemu) i Jakubowi 

T. (Z-cy Przewodniczącego) i wspólnie ustaliliśmy 

termin na 2 sierpnia o 15:30. Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą lepiej zrozumieć dlaczego WDpF 

i stowarzyszenie mają wspólne władze i jak mieć wpływ 

na to, by to wszystkim jak najlepiej służyło.  
 

 Projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse International 

Fund”. Marta wsparła przygotowanie i zawieszenie na 
naszej stronie www materiału o projekcie. Obie 

starałyśmy się wspomóc naszymi uwagami tworzenie 

jednolitego projektu broszury.  

 

 Zaproszenie WDpF do konsultacji projektu standardów 

opieki psychiatrycznej przygotowanych przez Rzecznika 

Praw Pacjenta. Marta wysłała do Sekcji i Rady mail w tej 
sprawie – do poniedziałku 25.07.22 r. do końca dnia 

czekamy na odzew osób, które chcą się zaangażować.  
 

 Sprawę możliwości korzystania z lodówki WDpF 

w celach prywatnych przez cały tydzień. Kasia 

wspomogła proces podjęcia ostatecznej decyzji SOD 
w tej sprawie. Zainteresowanych prosimy o uważne 

przeczytanie zasad wiszących na drzwiach lodówki oraz 

napisów na poszczególnych półkach w środku. Te 
zasady są ważne, żeby zminimalizować ryzyko, że coś 

będzie musiało zostać wyrzucone – nie chcemy tego 
robić! 

 

 
 

 

 



Zespół pracowniczy.  

 Hania G., której skończyła się umowa na czas próbny, 

zostaje z nami do końca października – trzymamy kciuki 

za naszą współpracę :) 
 

 Od 18 do 20 lipca na urlopie była Ola. Marta będzie na 

urlopie 24 lipca, Hania od 26 do 29 lipca, a Beata, Julia 
i Maciek 29 lipca. 

Informacje przygotowała Kasia 

 
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 22.07.2022 r. 
 
Za Zebranie Generalne 22 lipca 2022 r. odpowiadała 

Sekcja Administracji. 

Łączył: Jacek S. 
Prowadziła: Olga O. 

Notowała: Beata P-M. 
Ponadto uczestniczyli: Kasia B., Wiesława D., Ola S., 

Hania G., Julia G., Paweł B., Krzysztof K. 

 

Zgłoszono dwie sprawy z ostatniej chwili: 

 

– Kolejne spotkanie ze studentami bioetyki w WDpF,  jest 
druga grupa studentów, wizyta możliwa między 2 a 8.08. 

br. – ogólnie akceptujemy, nie było głosów przeciw. 

– Stary Laptop – był w SA, jest do wykorzystania przez 

kogoś z WDpF.  

Parametry i stan komputera: Intel core 2 duo t5800 2GHz, 
3 GB pamięci RAM, Napęd dvd-rw, ekran lub taśma 

uszkodzona, pas martwych pikseli, brak baterii, 

uszkodzona klawiatura, dysku brak. 
Osoby chętne prosimy o kontakt z Jackiem z SA lub 

z Martą do końca przyszłego tygodnia. 

 
Ogłoszenia indywidualne: Ogłoszenie Wiesławy z SA 

wciąż aktualne – do sprzedania nowy wentylator 
kolumnowy z pilotem EBERG Airo 85 za 202,98 zł, taki jak 

w ogłoszeniu: link do allegro 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt 
z Wiesławą pod numerem tel. 660 332 980. 

 

Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się tydzień. 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://allegro.pl/oferta/wentylator-kolumnowy-eberg-airo-wiatrak-timer-led-12079271066


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 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/

