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Sekcja Obsługi Domu 
 

Karol i Kasia przy patelniach, Andrew przy zlewozmywaku – tak 
współdziałaliśmy :) 

 
Niecodzienny obiad w WDpF.  To się naprawdę miało 
nie wydarzyć. Nie tylko nikt się dzisiaj mnie nie 
spodziewał rano w WDpF-ie, ale także ja sama nie 
przypuszczałam, że „załapię się” na obiad. A przyrządzane 
miało być dzisiaj coś naprawdę wyjątkowego, czyli 
(uwaga!) placki ziemniaczane. Co jest najgorsze 
w przygotowywaniu tego dania? Oczywiście ścieranie 
ziemniaków. I tutaj z pomocą przybyła nam nasza 
cudowna księgowa Danusia!!! Musicie wiedzieć, że ma 
wrodzony talent. Swoją obiadową pracę wykonała 
niemalże śpiewająco. No cóż, ja też trochę się przydałam, 
bo jak mówią: rąk do ścierania ziemniaków nigdy dość. 
Najbardziej szkoda mi było Kasi, która mimo wszystko 

dzielnie walczyła z cebulą. Karol oczywiście sprawdził się 
w roli koordynatora, pomagał również Andrew. A na 
obiad zapisały się 22 osoby!!! Trochę źle przeliczyliśmy 
ilość jogurtu, ale poza tym wszystko wyszło smakowicie. 
SOD – oby tak dalej! 

Magda 
 

 
Za okienkiem Magda, bez której cała akcja nie miałaby 

najmniejszych szans! 
 

Co pomaga w pracy barmana.  Na końcu gotowania 
postanowiłem zasiąść przy barku jako barman 
i przyjmować pieniądze za obiady. Praca wychodziła mi 
o tyle lepiej, że w raporcie barmana miałem już  wpisane  
obiady mięsne i vege oraz ceny, które sam 
wprowadziłem. Przyznam się, że po dłuższej przerwie 
jako barman bardzo łatwo jest o stres, ale ja to 
stanowisko polubiłem, więc chciałbym, abym miał 
możliwość zwiększenia częstotliwości zasiadania jako 
barman. Poza tym dla ułatwienia wprowadziliśmy zasadę, 
aby w czasie wydawania obiadu były przyjmowane 
pieniądze tylko i wyłącznie za obiad. Sprzedaż wszelkich 
innych produktów barkowych została wstrzymana na 
moment wydawania obiadu. Przyniosłem sobie także 
listę obiadową, która była również bardzo pomocna – 
mam wtedy możliwość przy pobieraniu pieniędzy 
odhaczenia  osoby, która jest wpisana na obiad. To 
pomaga, jako że jestem niedoświadczonym barmanem. 
Chciałbym się nauczyć, aby pieniądze przeliczać 
w pamięci, nie tylko na kalkulatorze. 

Andrew 



Sekcja Administracji 
 

 
 
W środę w Domu-Klubie spotkali  się uczestnicy 
naszego Partnerstwa Lokalnego  Przepis na 
Muranów,  w tym i my – reprezentowani przez Jana, 
Wiesławę, Hanię i Jacka. Bardzo cieszymy się, że 
mogliśmy wszystkich obecnych poznać i ugościć 
w Warszawskim Domu pod Fontanną. Było bardzo miło, 
konkretnie i owocnie – aż się trochę przedłużyło :) Temat: 
wrześniowy piknik Muranów leży nam na sercu. 
Dziękujemy i do zobaczenia! 

Jacek i Wiesława 
 

 
 

Jak pewnie wiecie skończyłem właśnie pracę 
w naszym Domu-Klubie. Pierwotnie chciałem 
podzielić się licznymi przemyśleniami, obserwacjami czy 
pomysłami, ale doszedłem do wniosku, że to nie czas na 
tego rodzaju konkrety. Z prowadzeniem Domu-Klubu 
przecież poradzicie sobie bez tego :) 
 
Przede wszystkich chciałem podziękować: społeczności 
WDpF jako całości oraz każdej z osób z osobna za to, że 
mogłem was poznać, współpracować z wami przez cały 
ten czas, wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. To 
było emocjonujące i inspirujące. Dowiedziałem się wiele 
o sobie, poznałem różne spojrzenia na rozmaite kwestie, 

nauczyłem się trochę inaczej postrzegać świat. Będę 
ciepło wspominał czas spędzony z wami wszystkimi w 
Domu-Klubie i wszystko to, co z tego dla nas wyniknęło. 
Mam nadzieję, że nie tylko ja ;) 
Dziękuję! 

Jacek 
 

Sekcja 
Zatrudnienia i Edukacji 

 
Wizyta pani Dyrektor Anny Szwed 
z Młodzieżowego Domu Kultury Ochota . 
W środę, 10.08, odwiedziła nas pani Dyrektor MDK. 
Spotkanie zaczęło się od oprowadzenia gościa przez 
Martę i Kajetana po Domu-Klubie. Następnie 
przenieśliśmy się do sali SOD-u, gdzie przy kawie 
i ciasteczkach mogliśmy się wzajemnie poznać. Pani 
Dyrektor opowiedziała nam o zajęciach w MDK, 
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, które pozwalają rozwijać zainteresowania 
i talenty młodych adeptów Domu Kultury. My, 
pracowniczki i członkowie Sekcji Zatrudnienia i Edukacji 
z przyjemnością opowiadaliśmy pani Dyrektor 
o działaniach, zadaniach Warszawskiego Domu pod 
Fontanną. Wizyta upłynęła w bardzo miłej i serdecznej 
atmosferze. Pani Dyrektor zawnioskowała w budżecie na 
rok 2023 o finansowanie jednego stanowiska pracy 
w ramach Zatrudnienia Przejściowego – ogrodnika 
terenów zielonych przynależnych do MDK. Tym samym 
żywimy nadzieję, że się uda i będziemy mieć kolejne 

stanowisko pracy w ZP! Jessss 😍 
Hania 

 

 
Dyrektor MDK pani Anna Szwed 

 

Dyskusje egzystencjalne w naszym Domu-Klubie. 
Gdy po długim pobycie w szpitalu psychiatrycznym 
znalazłam się znowu w Domu pod Fontanną... 
zobaczyłam tam kilka sympatycznych twarzy. Przy stoliku 
toczyła się dyskusja nad życiem i jego sensem, jedna z 

https://www.facebook.com/przepisnamuranow/?__cft__%5B0%5D=AZVn6Or5UJhjCIc0VsCTXWt6-oKbrXDRCqVawpxDRaIqwLyC0cEgZ5DlogSUzIBNhthWpPZYh16D8ggsZT7nZqw0gXvcMJYnVaSSVsZq7QGgqeLbI6SyK9L_CTfm1bBqStNcWdpv2rsyjHnoZx74wb9PBj8pz6sEei7y52YqgMCvlAE1fLd8MYgqEN80-9bJokk&__tn__=kK-R


wielu dyskusji o charakterze egzystencjalnym. Trafiłam 
tam tego dnia prosto z Klubokawiarni 
Międzypokoleniowej, gdzie rozmawialiśmy o harmonii 
i przyjaźni w życiu – wokół wspaniałych wierszy. 
Atmosfera Domu pod Fontanną jest przytulna, swojska, 
kameralna, jakby stworzona do dyskusji w grupie 
uczestników. Mnóstwo tu różnych ciekawych ładnych 
rzeczy, zrobionych przez uczestników Domu-Klubu. 
Nietypowa jest architektura wnętrza Domu pod 
Fontanną. Jest tu bardzo funkcjonalnie i przestronnie 
urządzona sala SZE (Sekcji Zatrudnienia i Edukacji). Sala 
ta, jak wspomniałam, służy do prowadzenia dyskusji 
i załatwiania wszelkich spraw związanych z otwartym 
rynkiem pracy. 

Maja M. 
 
Prezent urodzinowy dla Thorkilda.  
Ostatnio doszła do nas wspaniała wiadomość. Do 
naszego serdecznego nauczyciela języka angielskiego 
dotarł po perypetiach prezent z okazji urodzin. Jest nim 
szalik kibica reprezentacji Polski. Thorkild przysłał nam 
bardzo zabawnego maila z podziękowaniami oraz zdjęcie 
w szaliku. Mail jest prześmieszny i pełen twórczego 
brytyjskiego humoru. Zainteresowani mogą przeczytać 
go w oryginale lub przetłumaczony, w miarę możliwości 
wiernie, na nasz ojczysty język oraz zobaczyć zdjęcie. 
Teraz Thorkild jest już jednym z nas…  

Robert Sz. 

 
Wieści z Biura WDpF 

 
Już w tę środę ,  17 sierpnia,  Walne Zebranie 
naszego Stowarzyszenia Zespół Regionalny 
Koalicj i  na rzecz Zdrowia Psychicznego ! 
Przypominamy, że jest to zebranie wyborcze – po trzech 
latach kadencji obecnych władz będziemy wybierać nową 
Radę Koordynacyjną, Komisję Rewizyjną i Komisję Etyki! 
Są to jednocześnie władze Stowarzyszenia i naszego 
Domu. Zachęcamy członków i członkinie Stowarzyszenia 
do aktywnego udziału, a osoby ze społeczności WDpF, 
które nadal tego nie zrobiły – do zapisania się jeszcze 
przed Zebraniem, by móc w nim uczestniczyć. Deklaracje 
członkowskie są w SA.  
 
Ostatni tydzień pracowaliśmy z Jackiem S .  Strach 
pomyśleć, co teraz będzie :) Tym bardziej jesteśmy 
wdzięczne za przygotowywanie Olgi O. do pełnienia wielu 
zadań oraz przekazywania Marcie i innym tego, co 
warunkuje nasze dawanie sobie rady już po pożegnaniu. 
Biuro generalnie serdecznie dziękuje Jackowi za 
ogarnianie mnóstwa spraw, szczególnie tych 
wymagających dużo wyższych niż średnia w WDpF 
kompetencji informatycznych, a także za wielką chęć 
i cierpliwość przy pomaganiu innym. 

Zgodnie z ustaleniem na Spotkaniu 
Śniadaniowym 11 sierpnia, zapraszamy na 
pierwszą dyskusję o sytuacji  f inansowo -
pracowniczej WDpF, na najbliższym Zebraniu 
Generalnym, tj .  19 sierpnia.  Mamy nadzieję, że na 
Zebraniu wyłoni się  grupa robocza, która doprowadzi do 
wspólnej decyzji w sprawie sposobu funkcjonowania 
Domu do końca roku 2022.  
 
Dobre wieści dotyczące projektu „WDpF dla 
Ukrainy —  Clubhouse International Fund” !  

 Joel Corcoran, dyrektor Clubhouse International, 

wyraził zgodę na przedłużenie projektu oraz 

zwiększenie jego budżetu, o ile będziemy działać 

na rzecz zdrowia psychicznego osób z Ukrainy 

i słać zdjęcia i historie z tym związane.  

 Olha, z którą podjęliśmy bardzo owocną 

współpracę, jest chętna współpracować z nami na 

razie w wymiarze pół etatu, a od września 

w pełnym wymiarze.  

 Prace nad finalizacją broszury podzielili między 

siebie Marta, Jakub i ja (Kasia). Udało się nam już 

uzyskać pomoc w pozyskiwaniu potwierdzeń od 

podmiotów, które chcemy opisać, że robimy to 

zgodnie z ich oczekiwaniami. Mamy nadzieję 

przygotować broszurę do końca sierpnia.  

 
Joanna, która przedstawiała się na nam Zebraniu 
Generalnym 29 l ipca nie może realizować w 
WDpF praktyk studenckich.  Pojawiły się trudności ze 
strony uczelni.  
 
Sprawy pracownicze.  Na urlopach była Beata P. 5-8 
sierpnia i Marta W. 12 sierpnia. W przyszłym tygodniu na 
urlopie będą: Beata P. 18 sierpnia, Hania 16 sierpnia. Olga 
wróciła już do pracy po chorobie.  

 
Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 12.08.22 

 
Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 
 
Prowadzenie: Michał R. 
Notowanie: Julia G. 
Łączenie: Hania G. 
Osoby obecne: Kasia B., Jacek S., Wiesława D., Monika 
K., Paweł B., Ola S., Iwona W., Mirek S., Kajetan S., 
Marcin L., Julia G., Hania G., Michał R., Robert B. 
 
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 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. 
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