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Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  W każdy wtorek o 

10.00 i 14.30. odbywają się spotkania SOD. Rozpoczęli-
śmy gotowanie obiadów we wtorki (warunek: 3 osoby do 

gotowania i 6 osób zapisanych na obiad). Nie ukrywamy, 
że brakuje rąk do pracy przy sprzątaniu kuchni po obiedzie. 

Liczymy na waszą pomoc! 

 
Jeśli chodzi o zapisy na obiad, można to zrobić w następu-

jący sposób: 

 wpisać się na listę dostępną w WDpF (osobiście lub 

za pośrednictwem innej osoby, ale z wyraźnym  
zaznaczeniem kto Cię wpisał) 

 tel. na nr SOD: 508 492 762 

 SMS na nr SOD jw. 

UWAGA! Nie ma zapisów na obiad e-mailem. 
Żebyś miał pewność, że wejdziesz do WDpF w czasie 

obiadu musisz umówić się w swojej Sekcji na przyjście do 

WDpF. 
 

Porządkowanie zadań na tablicy w SOD.   
Po czwartkowym spotkaniu Sekcji postanowiliśmy zabrać 

zadania z tablic w SA, które należały wcześniej do SOD-u 

i przenosić je na tablice, które są w sali SOD. 
Rozpoczęliśmy od ściągania z tablicy wszystkich starych 

napisów, taśm itp. Pracowaliśmy w składzie: Karol, Beata, 

Andrew. Karol wydrukował zadania, które będą wykony-
wane w czwartek przez członków SOD-u. Ja pociąłem je 

za pomocą gilotyny, aby były równe. Następnie podjąłem 

się mycia tablicy za pomocą ścierki i płynu specjalnie do 
tego przeznaczonego. Szło mi znakomicie, trochę ciężko, 

ale wymagało to dokładności i precyzji. Starałem się jak 
tylko mogłem, aby tablica była całkiem biała i przejrzysta 

dla każdego. Potem umieściliśmy na niej zadania do zro-

bienia w każdy czwartek oraz zadania, które mają być wy-
konywane co dwa tygodnie i co miesiąc. 

 

Uważam, że wszystko wykonaliśmy bardzo dobrze. Choć 

tablica pomimo starań jakie dokonałem nie wygląda do 

końca na nową, to i tak myślę, że odniosłem wielki sukces 

w doprowadzeniu jej do ładu. Ogólnie byłem bardzo  
zadowolony z tego zadania. 

Andrew 

 
Na obiad –  spaghetti z mięsem/spaghetti vege.  

Osoby biorące udział w gotowaniu: koordynator - Paweł 

J., Beata, Andrew, Karol, Andrzej.  
 

Paweł: We wtorek byłem koordynatorem. Wcześniej, 

mieszkając z kolegami w wynajmowanym mieszkaniu, 

przyrządzałem w czwartki spaghetti. Jest to bardzo  

pożywne i treściwe danie. 
Jako że jestem 

osobą powolną  

i mam słabą kon-
centrację, to wie-

dząc o tym przepi-

sałem oba przepisy 
z internetu i przea-

nalizowałem. Przy 
ustalaniu proporcji 

pomogłem sobie 

pamiętając ułamki  
z podstawówki. 

Cieszyłem się, że 

cena okazała się 
niezbyt wysoka 

oraz tym, że porcje były duże i wszystkim smakowało.  

Na koniec mogę dodać, że była zgrana ekipa. 
 



Andrew: Po przyjściu  

z Biedronki z zakupami 

postanowiłem rozpa-
kować nasze produkty 

do obiadu - tradycyj-
nie na blat kuchenny. 

Zaraz po tym wypłuka-

liśmy paprykę, którą 
następnie trzeba było 

pokroić w drobne  

plasterki. Ponieważ 
bardzo dobrze mi idzie 

współpraca z Beatą,  

postanowiłem stać 
koło niej, aby przypa-

trywać się jak ona to robi, a tym samym kontrolowałem 

sam siebie, jak mi to wychodzi. Radziłem sobie  

znakomicie. 

 
Następnie umyliśmy cukinię, a potem kroiliśmy w drobne 

kawałki, zgodnie z zarządzeniami koordynatora. Także 

obserwowałem jak to robi Beata i pod jej kierunkiem tak 
samo robiłem, ponieważ jestem początkującym i dopiero 

się uczę gotowania. Potem zaczęliśmy płukać i obrywać 
liście bazylii. Współpraca szła znakomicie.  

 

Sekcja Administracji 
 

Wtorkowy obiad w Warszawskim Domu pod 
Fontanną.  Dzisiaj prawie wyjątkowo przyjechałem do 

WDpF-u. Jest to jedyny jak dotychczas dzień, w którym 

mogą uczestniczyć wszyscy tj. osoby ze wszystkich trzech 

Sekcji, a także  

w Okresie Orienta-
cji. Jest to również 

pierwszy wtorek 

Olgi z Ukrainy, 

która w tym tygo-

dniu zastępuje 

Mariana. Chciał-
bym również napi-

sać, że jest to 

wielki dzień Pawła 
J., który dowodził 

grupą „co się zowie”, która przygotowała wspaniały  
i smakowity posiłek: spaghetti w dwu wersjach jarskiej  

i mięsnej. Moja wersja vege była bardzo smaczna  

i pomimo, że była to duża porcja, nie czuję przesytu, prze-
ciwnie - cały czas delektuję się nad wyraz delikatnym 

smakiem i pięknym zapachem wielu aromatycznych 

składników. Pozwoliłem sobie powiedzieć przy stole  
w SOD-zie, gdzie wszyscy spożywali ten obiad, że zespół 

dowodzony przez Pawła, czyli Andrew, Andrzej, Beata i 

Karol podbili serca wszystkich. Bardzo dziękuję.  
Tadeusz S.  

 

Szatnia w WDpF , a konkretniej półki na buty, w ostat-

nim czasie nie wyglądały najlepiej. W naszej Sekcji posta-
nowiliśmy, że to naj-

wyższy czas, żeby zmie-
nić ten stan rzeczy!  

 

Pierwszy etap to sprzą-
tanie - zaczęliśmy  

(Jacek i Robert) od wy-

ciągnięcia butów,  
w większości stojących 

tam i nieużywanych od 

ponad dwóch lat,  

i przeniesienia ich na 

niską półkę-ławkę  
stojącą pod wiesza-

kami. 

 
Co dalej? Od czwartku 11 sierpnia przez miesiąc każda 

osoba może wziąć swoje buty spośród stojących na  

niskiej półce i je oczyścić. SA zadba o nowe naklejki, żeby 
łatwo było podpisać swoją nową przegródkę - wyczysz-

czoną, błyszczącą i pachnącą :) 

 

Po tym czasie pozostałe buty pozbawione właścicieli 

schowamy do pojemnika, z którego będzie można je od-
zyskać jeszcze przez jakiś czas. 

Jacek  

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

KURS ASYSTENTA ZDROWIENIA - SZCZEGÓŁY   

W ostatnim czasie pojawiło się spore zainteresowanie 

kursem wśród naszej społeczności. Wiemy także, że kilka 
osób przeszło taki kurs lub podobne. Szukając informacji 

znalazłam płatny kurs organizowany przez Polski Instytut 

Otwartego Dialogu. Pan Krzysztof Henczak - Koordynator 
Fundacji, przekazał kilka najważniejszych informacji: 

 zapisy na ten rok są już zamknięte ale otwarta jest 

rekrutacja na styczeń 2023, 

 aby zapisać się, należy wypełnić formularz zgłosze-
niowy na stronie Fundacji,  

 na rozmowę i kurs mogą zakwalifikować się osoby, 

które „mają za sobą doświadczenie kryzysu psychicz-

nego pod postacią psychoz, uczestniczyły w psychote-
rapii własnej i są w remisji objawowej“, potwierdzone 

przez instytucję medyczną 



 po przesłaniu tych dokumentów jest się zaproszo-

nym na krótką, 20- minutową rozmowę kwalifika-

cyjną przez ZOOM, na której zostaniecie zapytani  

o doświadczenie zawodowe, motywy uczestnictwa  

w warsztatach i potrzeby rozwojowe, 

 obecny kurs jest realizowany online. Aby dotrzeć do 

szerszej grupy zainteresowanych, edycja styczniowa 
prawdopodobnie także będzie online, 

 kurs podzielony jest na 12 modułów/spotkań. Dodat-

kowo będzie odbywał się warsztat stacjonarny na 

którym trenerzy będą przyglądać się pracy praktycz-
nej kursantów 

 kurs jest płatny. Obecna cena to 5400zł, które można 

podzielić na 4 lub 12 rat ale ostatnio Asystent Zdro-
wienia został wpisany na listę zawodów, do Zintegro-

wanego Systemu Kwalifikacji i można ubiegać się  

o dofinansowanie, m. in. z Urzędu Pracy 
Więcej informacji znajdziecie pod linkiem: 

https://otwartydialog.pl/asystent-zdrowienia/ 

 
W ostatniej chwili pojawiła się informacja o bezpłatnym 

kursie stacjonarnym, który odbywa się w Krakowie, tutaj 
link:  

https://stowarzyszenie-rozwoju.eu/aktualnosci/nowa-

edycja-kursu-asystenta-zdrowienia/ 
To kursy o których wiemy na tę chwilę. Jeśli wiecie  

o kursach w innych miejscach do dajcie znać 
Ola, SZE 

 

Różowa Skrzyneczka.  Stali bywalcy Warszawskiego 

Domu pod Fontanną zapewne zauważyli, że w dużej  
łazience zawisła Różowa Skrzyneczka na artykuły higie-

niczne, tj: podpaski, tampony, płatki kosmetyczne, 
wkładki higieniczne, 

czyściki do uszu. Już 

pierwszego dnia  
w Skrzyneczce poja-

wiły się pierwsze pod-

paski 💪💞 - dzięku-

jemy! Zachęcamy do 

przynoszenia artyku-
łów higienicznych  

i umieszczania ich 

bezpośrednio  
w skrzyneczce lub 

kontaktu z Sekcją Za-

trudnienia i Edukacji.   
 

Hania, Sekcja Zatrudnienia i Edukacji  

 

 

 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Spotkanie o relacjach i  współpracy między WDpF 

i  stowarzyszeniem Zespół Regionalny Koalicj i  na 

rzecz Zdrowia Psychicznego, w tym zadaniach 
Rady Koordynacyjnej,  zgromadziło l iczne grono 

uczestników. Było wiele członków 
i członkiń WDpF, byli reprezentanci Rady Koordynacyjnej 

oraz Komisji Etyki. Było też całe Biuro, które spotkanie 

przygotowało: Marta, Danusia i ja (Kasia). Ja je prowadzi-
łam, a Marta przedstawiała kolejne zadania Rady Koordy-

nacyjnej, które często uzupełniał Jakub T. oraz inne 

osoby. Padało wiele pytań, była żywa dyskusja. Mamy  
nadzieję, że spotkanie to pomoże jednym z nas w podję-

ciu decyzji czy kandydować do przyszłej Rady (i czym się 

w niej zajmować), innym w decyzji na kogo głosować  

(i dlaczego).  

 
W przyszły wtorek, 9 września o 15:30 

zapraszamy na kolejne spotkanie –  tym razem 

porozmawiamy przede wszystkim  
o członkostwie w Stowarzyszeniu oraz zadaniach 

Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Etyki.   

Zapraszamy i przypominamy, że władze Stowarzyszenia 
są też władzami WDpF – warto je mieć jak najlepsze!  

 

Powitaliśmy w WDpF Maszę, która przymierza 

się do członkostwa w WDpF pomimo bariery 

językowej.  Masza przybyła dwa tygodnie temu do  
Polski z Ukrainy, z rejonu chersońskiego, gdzie niestety 

trwają działania wojenne. Nie mówi po polsku, ale mówi 

po rosyjsku, więc zachęcamy osoby znające ten język do 

wspomagania naszej wzajemnej integracji. 

  
W projekcie „WDpF dla Ukrainy —  Clubhouse 

International Fund” dzieje się ponadto wiele 

innych rzeczy.  Biuro było i będzie w najbliższym czasie 

zaangażowane przede wszystkim w: 

 Sprawy pracownicze projektu - 2 sierpnia zakończyli-

śmy współpracę z Maćkiem, na czas od 1 do 5 sierp-

nia zatrudniliśmy Olhę; w poniedziałek, po powrocie 
z urlopu Mariana, będziemy rozmawiać co dalej 

 finalizację broszury informacyjnej dla osób z Ukrainy 

doświadczających problemów zdrowia psychicznego 
siłami Biura i Jakuba T. – na razie podzieliliśmy mię-

dzy siebie zadania  

 przekazywanie informacji i pytań odnośnie projektu 

Joelowi Corcoranowi , dyrektorowi Clubhouse Inter-
national.  

 

 
 

https://otwartydialog.pl/asystent-zdrowienia/
https://stowarzyszenie-rozwoju.eu/aktualnosci/nowa-edycja-kursu-asystenta-zdrowienia/
https://stowarzyszenie-rozwoju.eu/aktualnosci/nowa-edycja-kursu-asystenta-zdrowienia/


Zaopiniowanie przez nas projektu standardów 

opieki psychiatrycznej przygotowanych przez 

Rzecznika Praw Pacjenta niestety nie doszło do 
skutku. Dotychczas nie dostaliśmy bowiem odpowiedzi 

na ważne dla nas pytania odnośnie tego dokumentu i roli 
organizacji pozarządowych w jego konsultowaniu.  

 

Sprawy pracownicze.  

 Urlopy: Marian G.: 1 - 5 sierpnia, Julia G.: 5 sierpnia, 

Beata P.: 5 – 8 sierpnia, Marta W.: 12 sierpnia. 

 Olga O. jest na zwolnieniu lekarskim od 3 do 12 sierp-

nia włącznie.  

 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 5.08.2022 
 
Zebranie przeprowadziła Sekcja Administracji.  

Prowadziła Beata P., notowała Kasia B., łączył Jacek S.  

Ponadto uczestniczyli: Wiesława D., Marta W., Ola S., 

Krzysiek K., Hanna G., Jacek Sz., Michał R., Paweł B.,  

Bożena M. 

  

Ogłoszenie Wiesławy z SA jest wciąż aktualne – do 

sprzedania nowy wentylator kolumnowy z pilotem 

EBERG Airo 85 za 202,98 zł, taki jak w https://alle-
gro.pl/oferta/wentylator-kolumnowy-eberg-airo-wia-

trak-timer-led-12079271066 Osoby zainteresowane pro-
szone są o kontakt z SA lub Wiesławą pod numerem tel. 

660 332 980. 

  

Przyjęliśmy harmonogram na przyszły tydzień. 
  

Sprawy z ostatniej chwili. Cieszymy się, że okres orientacji 

rozpoczęła osoba, która niedawno przyjechała z Ukrainy. 
Zgodziliśmy się, żeby we wtorek, gdy będzie  

w SOD, osoby z różnych Sekcji znające język rosyjski  

mogły wspomóc tłumaczenie, żeby ułatwić nam wza-
jemną integrację  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

pozyskanie wszystkich materiałów – Kasia;  
korekta – Jacek. 

 
*** 

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/

