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Walne, walne i  po walnym…  
 
Wybór Rady Koordynacyjnej naszego Stowarzy-
szenia.  W dniu 17 Sierpnia 2022 r., w środę, o godz. 
16:30 odbyło się Walne Zebranie Zespołu Regionalnego 
Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. 
 
Zebranie Walne składało się z poszczególnych części: 
1. Części wprowadzającej   
2. Części sprawozdawczej 
3. Części wyborczej 

 
Wybory do Rady Koordynacyjnej  
1. Przewodniczący – Mirosław Horbaty 
2. Z-ca Przewodniczącego – Michał Brudny 
3. Sekretarz – Agnieszka Osuch 
4. Skarbnik – Wiesława Dąbrowska 
5. Z-ca Skarbnika – Piotr Szof  

 
Wybór w głosowaniu na stano-
wisko skarbnika sprawił mi 
wielką radość, mam nadzieję, 
że podołam obowiązkom zwią-
zanym z tą funkcją skarbnika. 
Dziękuję bardzo wszystkim, któ-
rzy oddali na mnie swój głos i mi 
zaufali, również tym, którzy 
mnie wcześniej nie znali. 
 

Wiesława D.  

 
Wybór Komisji  Etyki.  Z tym walnym, które odbyło się 
niedawno temu wiązałem wielkie nadzieje. Pragnąłem 
zostać wybrany do Komisji Etyki, nawet rozmawiałem 
w tej sprawie z kilkoma osobami i zgłaszałem chęć działa-
nia w tej komisji. Dlaczego? Wydaje mi się – uważam, że 
etyka w postępowaniu człowieka, jego życiu, zajmuje 
ważne miejsce.  Postępowanie zgodnie z zasadami moral-
nymi, np. moralności chrześcijańskiej, to moim zdaniem 

kanwa/osnowa w tkaninie, która pozwala człowiekowi 
prowadzić swe życie racjonalnie, pozytywnie i wzbogaca 
jego osobowość, a także trzyma go w pewnych ryzach ko-
niecznych do dobrego prowadzenia się.  
Jeżeli przyjmujemy pewne zasady swojego życia, np. re-
zygnujemy świadomie z nałogów, picia alkoholu, palenia 
tytoniu, hazardu, to moje życie staje się owocne w dobre 
czyny, a jeżeli w dodatku staram się być tolerancyjny 
w stosunku do innych, to moja postawa życiowa staje się 
sensowna i godna naśladownictwa. Nie twierdzę, że je-
stem ideałem, ale do niego dążę, bo mam przed sobą au-
torytety niepodważalne. Oczywistym jest fakt, że tu 
przedstawiłem moje spojrzenie na Zebranie Walne. Jak 
do części wyborczej podchodzili inni, jakie mieli ambicje 
i programy zanim zostali wybrani do poszczególnych 
funkcji komisji? Czy ich dotychczasowe funkcje w Radzie 
sprawdziły się? O to można byłoby zapytać czy dowie-
dzieć się w części sprawozdawczej z ostatnich 3 lat.  
Moja kandydatura została przyjęta, ale w głosowaniu taj-
nym otrzymałem 5 głosów, to było za mało, aby zakwali-
fikować się do składu 3-osobowej Komisji Etyki.  

Tadeusz S. 

 
W SA w tym tygodniu…  Dyskutowaliśmy wniosek 
Pawła i Tadeusza na temat dni, jakie moglibyśmy urucho-
mić stacjonarnie oprócz wtorku, który funkcjonuje już. 
Chcielibyśmy uruchomić kolejne dwa dni. Mogłoby to być 
korzystne dla całej społeczności jak i dla funkcjonowania 
naszego Domu-Klubu. Po odejściu Jacka jakoś dajemy 
radę i nasza Olga, moim zdaniem, nie czuje się zbyt przy-
bita (przypis od Olgi – „zbyt przybita” może nie, ale lekko 
też nie jest :)).  
Udało nam się umówić 3 osoby na oprowadzanie, jedna 
już zdecydowała się zacząć Okres Orientacji, Tadeusz su-
per się sprawdził zastępując w ostatniej chwili Jana w roli 
oprowadzającego! Wrzuciliśmy też 2 posty na Facebo-
oka, zajmowaliśmy się codziennymi sprawami, mimo że 
osób do wykonywania zadań trochę brakowało :( Osoby 
z SA, wpadajcie licznie, każda z Was jest teraz bardzo po-
trzebna! Wyłoniła się ostatnio Grupa Robocza do spraw 
przeprowadzenia zmian w strukturze Sekcji, ponieważ 



zmiany dotyczą bezpośrednio SA, liczymy na Wasz udział 
we wtorkowej dyskusji na ten temat (stacjonarnie, 
o 15.45) i Wasze konstruktywne głosy! 

Robert B. i Olga O. 
 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Spotkanie z Panią Marzeną Skórą -Nowak.  

 

W ostatnią środę mieliśmy przyjemność gościć u nas 

Panią Marzenę Skórę-Nowak z Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych; Wydziału Pomocy Osobom 

z Niepełnosprawnością m.st Warszawy. Spotkanie dało 

możliwość wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu 

Domu-Klubu, a także możliwości wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnością w WDpF-ie. Podzieliliśmy się 

spostrzeżeniami na temat takich projektów jak 

„Wykorzystaj Szansę – Warszawski Program Zatrudnienia 

Przejściowego”. Przebieg spotkania wskazywał na 

istnienie potrzeby kolejnych spotkań i konsultacji w celu 

coraz lepszego rozpoznania potrzeb i możliwości osób 

z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Było nam 

niezmiernie miło gościć panią Marzenę. 
Jacek 

W środę 24.08.22 gościliśmy panią Marzenę Skórę-

Nowak z Biura Pomocy i Projektów Społecznych; 

Spotkanie miało miejsce bezpośrednio w siedzibie WDpF 

i trwało 1,5 godziny. Tematem spotkania z panią Marzeną 

było Zatrudnienie Przejściowe. Najpierw wszyscy się 

przedstawili i powiedzieli trochę o sobie. Potem 

spotkanie miało charakter dyskusyjny. Instytucja, 

w której pracuje pani Marzena być może przygotowuje 

miejsca pracy przejściowej dla chętnych do jej podjęcia 

członków WDpF. Jarosław poprosił o przygotowanie 

trochę lepszych stanowisk pracy. Organizacją tego 

przedsięwzięcia zajmuje się dyrekcja BPiPS. Dlatego pani 

Marzena nie ujawniła bliżej szczegółów.  
Ania 

 

Wszyscy razem!  Kochani współdomownicy spod 

„Fontanny”! W pierwszych słowach zwracam się do 

Wielce Szanownej Pani Fontanny, ażeby biorąc sobie do 

serca, nie przestawała nam ‘tryskać’ rześką H2O naszych 

wspólnych, i nie tylko, pomysłów na życie. Niech czyni to 

przez następne 100 lat i dłużej. A my w tej chwili ruszamy, 

poloneza czas zacząć, wespół ręka w rękę z Panią 

Schizofrenią albo inną Paskudą! Choć i ona nie do końca 

przynosi nam tylko złe rzeczy! Jestem niewzruszenie 

pewny, że wszystko, co nas spotyka (w swym 

egzystencjalnym sensie) stanowi treść wspaniałej 

Przygody Życiowej. A o co w niej tak naprawdę chodzi? 

Odpowiedź brzmi postulatywnie (w sukurs za 

starożytnymi): Poznaj samego siebie. A do tego 

potrzebne jest nieodzownie „lustro”. W którym 

moglibyśmy się przeglądać, aby tym skuteczniej 

eliminować nawet drobne zmarszczki na naszej duszy, 

a którym jest w prostej linii nasz bliźni w postaci 

pobratymca duchowego, kroczącego podobnie jak my, 

niełatwą, a nawet trudną lub bardzo trudną drogą. Iść, 

ciągle iść w stronę słońca, aż po horyzontu kres. Dlatego 

Panie i Panowie, do dzieła. Nasz wspólny Dom jest po to, 

aby jak najskuteczniej, wespół z innymi, zdrowieć na całe 

100 procent, a nawet jak ktoś potrafi – nawet na 1000! 

Koniec brzmi tak – czekamy na siebie z wielką tęsknotą, 

zamieszkałą w naszym Domu, ja na Ciebie, a Ty na mnie.     

Ahoj przygodo! 

J.S. 

Tłumaczenie rekomendacji  Clubhouse 

International z  Raportu Akredytacyjnego.  

Poniżej kontynuacja przygotowanego przez Tomka S. 

tłumaczenia części rekomendacji dotyczących realizacji 

Standardu 25. Tym razem pomysły realizowania edukacji  



W Domu-Klubie: 

 Miejcie sprawy edukacyjne, podobnie jak kwestie 
standardu 25, dyskutowane na spotkaniach Domu 

 Zaproponujcie wieczór, kiedy członkowie mogą 
uczyć się lub pobierać konsultacje (tutoring) 

 Oferujcie program tutorski, z informacjami jak być 
tutorem i jak otrzymać tutora 

 Utrzymujcie comiesięczne spotkania 
skoncentrowane na edukacji 

 Stwórzcie ścianę eksponującą informacje dotyczące 
edukacji w Domu- Klubie 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  Rozpoczęliśmy go-

towanie obiadów we wtorki. Warunek: minimum 3 osoby 

do gotowania oraz 1-2 osoby, które nie pomagają przy 

gotowaniu, ale wpiszą się na sprzątanie kuchni po obie-

dzie (ostateczna liczba osób potrzebnych do współpracy 

zależy od trudności obiadu). ZACHĘCAMY DO PRZYCHO-

DZENIA!!! 

 

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 za-

znaczeniem 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. 

 

Szacunek –  podstawa w naszym życiu społecz-

nym. Jak rozumiemy rozmowę na wiele tematów z usza-

nowaniem szacunku jeden do drugiego?. 

1. Dajemy możliwości wypowiedzenia się każdej osobie 

2. Nie wyśmiewamy się z wypowiedzi innych osób 

3. Traktujemy się poważnie 

4. Nie przerywamy sobie wypowiedzi 

5. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi 

6. Nie oceniamy się wzajemnie  

7. Nie mamy rozmów jeden na jeden. 

 

Wziąłem to z grup wsparcia i uważam, że dobrze, aby były 

przenoszone do naszego Domu-Klubu. U nas podobne za-

sady są czytane przed spotkaniami, ale nie zawsze są 

przestrzegane. 

Przykro jest mi stwierdzić, ale czasami na terenie naszego 

Domu–Klubu nadal zdarzają się sytuację, że jest problem 

z okazaniem szacunku. Mało tego, w niektórych momen-

tach się poniżamy. 

Jak się poprawić i uczyć okazywać szacunek? 

Warto często mówić „proszę” i „dziękuję”. Być szczerym, 

otwartym, dbać o innych – sprawiać, by czuli się dobrze, 

być w przyjaźni w sekcji bazowej, aby czuć się jak w rodzi-

nie. 

Szacunek podpowiada jak traktować siebie i innych, by 

nie naruszać cudzej godności.  

Andrew 

 

Konrad dostał pracę  w ramach programu Za-
trudnienia Przejściowego.   
 

  
Konrad w WDpF - pisze o wrażeniach z pracy. 
 

Od prawie miesiąca wykonuję pracę kuriera w Urzędzie 

Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności. Pracę otrzymałem 

w ramach programu Zatrudnienia Przejściowego w Domu 

pod Fontanną. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę 

wykonywać tę pracę. Uważam, że jest to bardzo cenny 

program, którego największym plusem jest ciągła opieka 

ze strony wyznaczonych osób z WDpF-u. Jestem bardzo 

wdzięczny Oli i Marcie z SZE za to, że gdy byłem chory 

(w połowie sierpnia przechodziłem koronawirusa już 

trzeci raz z rzędu), to bez żadnych problemów mnie za-

stępowały przez cztery dni. Jeśli chodzi o pracę, to jest 

bardzo satysfakcjonująca, nie jest też bardzo wyczerpu-

jąca fizycznie. Jest tak dlatego, że w ramach jednej pracy 

mam dwa różne zadania. Pierwszym zadaniem jest kurso-

wanie pomiędzy trzema urzędami na Woli, a drugim za-



daniem jest archiwizowanie teczek beneficjentów świad-

czeń 500+ w dzielnicy Wola. W obecnym okresie urlopo-

wym kursów nie mam za wiele. Wystarczy jakieś trzy razy 

dziennie odwiedzić każdy urząd. Pozostały czas (ok. 1,5 

do 2 godzin) mogę odpocząć fizycznie poświęcając się ak-

tywności bardziej intelektualnej, jaką jest opisywanie te-

czek. Dzięki temu udaje mi się nieco uniknąć skwarnych 

sierpniowych upałów w środku dnia. Poza tym najwięk-

szym udogodnieniem jest to, że najdłuższą trasę poko-

nuję klimatyzowanymi autobusami linii 190. 
Konrad G.  

 

„WDpF dla Ukrainy –  

Clubhouse International Fund” 
 

Nasza infolinia informacyjna 690 890  969 jest 

coraz bardziej potrzebna ludziom z Ukrainy. 

Ostatnio wspomogłem osobę, która wcześniej  przecho-

dziła leczenie w Ukrainie i potrzebowała przedłużyć re-

ceptę, bo zaczęły jej się kończyć leki. Teraz ta Pani jest 

bardzo zadowolona, że pomogliśmy jej to załatwić w krót-

kim terminie. Kolejna sytuacja dotyczyła osoby, która po-

szukiwała lekarza psychiatry. Ten Pan zupełnie nie wie-

dział gdzie otrzymać w miarę szybką, bezpłatną pomoc 

w języku ukraińskim. Zaproponowałem mu konkretny 

plan działań i namiary do takich instytucji, które szybko 

pomagają. W tej chwili ten Pan już jest zapisany do leka-

rza psychiatry i czeka na wizytę.  

Bardzo cenię sobie ponadto takie zdarzenia, jak to, które 

miało miejsce kilka dni temu. Koło naszego Domu-Klubu 

przechodziła grupa osób z Ukrainy. Widząc ludzi pod Do-

mem, pomyśleli, że być może jest to mieszkanie socjalne. 

Weszli do środka, zostali mile przywitani przez Julię i za-

proszeni do mnie. Tak poznałem rodzinę z okupowanego 

Chersonia. Rodzina ta dopiero co przyjechała z Ukrainy. 

Byli całkiem zagubieni, bo mieli bardzo trudną drogę – 

musieli przejeżdżać przez Rosję i Litwę i dopiero potem 

trafili do Polski. Nie znali tu nikogo. Rozmawialiśmy dość 

długo o ich sytuacji i potrzebach. Przekazałem im wiele 

praktycznych informacji i wskazówek. Bardzo mi było 

przyjemnie, kiedy ci ludzie sami powiedzieli mi, że przed-

tem byli zupełnie zagubieni, nie wiedzieli gdzie się udać 

I co zrobić. Po rozmowie – o wiele im jest lepiej i mają  już 

jakiś plan w głowie. To bardzo przyjemne, że przez przy-

padek ci ludzie trafili do nas i mogliśmy im pomóc.  
Marian 

 

Marian przy swoim biurku, ze swoim nieodłącznym notesem :) 
 

Uwaga, szukamy osób mogących wynająć małe 

mieszkanie!  Znane nam rodziny Tani i Maszy z Cherso-

nia oraz Kariny i Artura z Kijowa są w trakcie poszukiwania 

mieszkań dla siebie. Tak się złożyło, że prawie w tym sa-

mym czasie są zmuszeni szukać sobie nowego miejsca. Ze 

swojej strony pomagamy im znaleźć mieszkania przez or-

ganizacje pozarządowe, a także przez portale socjalne, bo 

wskutek wojny w Ukrainie sytuacja na rynku nieruchomo-

ści Warszawy jest bardzo trudna. Niełatwo zna-

leźć  coś  wolnego i w „normalnym” standardzie, ale je-

steśmy pozytywnie nastawieni i będziemy starać się, żeby 

obie rodziny znalazły przytulne miejsce zamieszkania. Je-

śli wiesz coś o takiej możliwości, daj nam znać jak najszyb-

ciej! 
Marian 

Wieści z Biura WDpF 
 

Grupa robocza ds. zmian w strukturze Sekcji  
WDpF dyskutowała dalszy tryb działania w tej 
sprawie na spotkaniu 25 sierpnia.  Grupa ta, w skła-
dzie Marcin L., Mirek H., Iwona W., Kasia B., Marta W. 
i Olga O., zgodnie ustaliła, że: 

 

 Potrzebne jest odrębne spotkanie społeczności 
WDpF w tej sprawie, by przedyskutować wszystkie 
zaproponowane rozwiązania, to jest: połączenia SA 
i SZE, połączenia SA i SOD, połączenia SZE i SOD, nie 
łączenia Sekcji. Za najbardziej realny termin spotka-
nia uznaliśmy wtorek o 15:45 (w miejsce dyskutowa-
nia Standardów).  

 Grupa przygotuje na to spotkanie matrycę mocnych 
i słabych stron, szans i zagrożeń różnych rozwiązań, 
żeby ułatwić dyskusję i wyciągnięcie z niej wniosków. 

 Do czasu wypracowania bardziej docelowego roz-
wiązania, potrzebne jest delegowanie jednej z pra-
cowniczek SZE do SA, by zadbać o ciągłość działań SA 



w związku z tym, że została tam jedna pracowniczka. 
Dodatkowo – Olga ma urlop w drugiej połowie wrze-
śnia, a Kasia – wspomagająca do niedawna SA z ra-
mienia Biura – zaangażowała się w odradzający się 
SOD (gdzie jest też jedna pracowniczka) i ma urlop 
w pierwszej połowie września.  

 
Rekrutacja pracownika do Sekcji  Obsługi Domu 
znalazła się w impasie.  Zarówno osoba, która była na 
rozmowie rekrutacyjnej i chcieliśmy ją zaprosić na dzień 
próbny, jak i kilka innych osób, do których dzwoniliśmy, 
zrezygnowało z pracy w WDpF. Szczęśliwie w ostatniej 
chwili napłynęło jeszcze jedno zgłoszenie. Rozpatrzy je 
Komisja w składzie Beata P., Karol P. i ja (Kasia), gdyż Pa-
weł J. zdecydowała się wycofać z prac Komisji w związku 
ze swoimi aktualnymi trudnościami zdrowotnymi. Dzię-
kujemy Pawłowi za dotychczasowy wkład w pracę Komi-
sji! 
 
Nasz udział w projekcie „WDpF dla Ukrainy —  
Clubhouse International Fund”:  

 Z wielką pomocą Jakuba T. finalizujemy treść bro-

szury informacyjnej dla osób z Ukrainy potrzebują-

cych pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Ja-

kub zdobywa informacje i potwierdzenia dotyczące 

szpitali, Marta dotyczące telefonów zaufania i miejsc 

wsparcia, a ja, Kasia stacjonarnej, ale ambulatoryjnej 

pomocy psychologów, psychoterapeutów i psychia-

trów.  

 Udało mi się, między innymi, uzyskać aktualne infor-

macje (potwierdzone przez kierownictwo) o obec-

nych możliwościach w Wolskim Centrum Zdrowia 

Psychicznego. Niedobra wiadomość jest taka, że nie 

mają teraz tłumaczy (może od października), ale jest 

też dobra: akceptują „swoich” tłumaczy. Będą mówić 

pacjentom z Ukrainy zgłaszającym się do nich, że my 

możemy pomóc; dostarczymy im zaraz sporo ulotek 

też w tym celu.  

 
Sprawy pracownicze.  Marian G. z projektu dla Ukrainy 
był na zwolnieniu lekarskim od 22 do 26 sierpnia. Beata 
P. będzie na urlopie 2 września.  

 

Podsumowanie Zebrania 
Generalnego 26.08.2022 

 

Za ZG 26.08.2022 r. odpowiadała Sekcja Zatrudnienia 

i Edukacji. 

 Łączyła: Hanna G. 

 Prowadziła: Marta W. 

 Notowała: Ola S. 

 Ponadto uczestniczyli: Katarzyna B., Beata P.M., 

Tadeusz S., Marta W., Marcin L., Iwona W., Jacek 

Sz., Wiesława D. 

 Przyjęto harmonogram na zbliżający się tydzień. 

 

Odbyła się dyskusja celem wypracowania 
decyzj i  dotyczącej działania WDpF.  
Na zebraniu został odczytany wniosek złożony przez Ta-

deusza S. i Pawła J. z SA o wznowieniu działań stacjonar-

nych w dwa dodatkowe dni, dla wszystkich Sekcji. Każda 

z Sekcji oraz każdy indywidualnie mógł udzielić odpowie-

dzi na zadane pytania we wniosku, celem wypracowania 

wspólnego konsensusu i decyzji. 

 

1. Ustaliliśmy, że zgadzamy się, aby wszystkie sekcje dzia-

łały w dodatkowe dwa dni. 

2. Mamy konsensus do dni stacjonarnych, ale ewentu-

alne zastrzeżenie, czy w jakichś określonych sytua-

cjach dopuszczalibyśmy łączenie (np. choroba). Poja-

wiło się pytanie o przełożenie ZG na inny dzień. 

3. Mamy zgodę co do tego, że SA ma swój dzień w ponie-

działek, wtorek jest dniem wspólnym, czwartek ma 

wiele głosów pozytywnych za wspólnym dniem, mamy 

różne głosy między środą a piątkiem. 

4. Ostateczny wynik dyskusji: poniedziałek SA, wtorek 

wspólny, środa SZE, czwartek i piątek wspólny 

 

Termin wprowadzenia wspólnych dni: 01 września 2022 

Sprawę limitu oraz łączenia osób w wyjątkowych sytua-

cjach, przenosimy na Spotkanie Śniadaniowe w poniedzia-

łek 29.08.22. 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
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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