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Sekcja Obsługi Domu 
 
CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!!!  
Właśnie postanowiliśmy zacząć gotować obiady 3 dni 

w tygodniu (wtorki, środy i czwartki) pod warunkiem, że 

będzie koordynator i odpowiednia liczba osób do pomocy 

w gotowaniu. LICZYMY NA WASZĄ POMOC!!!  

 

Można się zapisać w następujący sposób: 

- na listę dostępną w WDpF  

- tel. na nr SOD: 508 492 762 

- sms na nr SOD jw.  

Nie ma zapisów e -mailem ani  nagrywania się na 
pocztę głosową.  
 

Drodzy Koledzy i  Koleżanki!  

Bardzo serdecznie zachęcamy do przychodzenia do 

WDpF-u. 

Paweł: Przychodzenie do WDpF-u pomaga w rozwoju 

osobistym i również daje motywację do działania tzn. 

wykonywania różnych zadań. Odbywają się ciekawe 

spotkania, jeśli chodzi o Samopomocowy Klub Pracy, np. 

o ścieżkach zawodowych. Mnie bardzo inspirowały 

spotkania pt. „Jak przekuć swoją pasję w pracę”. Są to 

spotkania prowadzone przez członków Domu-Klubu. Nie 

ukrywam tego, że chciałbym mieć pracę bardziej 

rozwojową, ale niestety tymczasowo mam kłopoty 

z koncentracją i pamięcią. Na szczęście Dom pod 

Fontanną daje mi tę okazję do rozwoju osobistego, 

jestem akceptowany przez pracowników i członków 

mimo swoich ograniczeń. Powierzane są mi także zadania 

(jeśli chodzi o członkostwo w Sekcji Obsługi Domu) np. co 

bardzo lubię: pomaganie przy obiedzie, dyżur w barku, 

sprzątanie i prace fizyczne takie jak zakupy lub inne  

 

zadania wymagające myślenia, jak np. obszywanie zasłon 

lub też wprowadzanie danych do Excela, ale też liczenie 

pieniędzy na zakupy i do barku. 

Maria: Poza pożytecznymi działaniami jest też miejsce na 

rozrywkę. We wtorki gramy w różne gry planszowe, 

a także w ping-ponga. Czasem też śpiewamy i gramy na 

instrumentach (keyboard, gitary). Codziennie odbywają 

się zebrania, na których decyzje podejmujemy wspólnie – 

członkowie i pracownicy. 

Warto przychodzić, nie będziecie żałować! 

Serdecznie zapraszamy, 

Paweł i Maria 

 

Praca w barku.  Dopiero za drugim razem, kiedy byłem 

sprzedawcą w barku, uzmysłowiłem sobie jak ważny jest 

on dla społeczności naszego Domu-Klubu i jednocześnie, 

patrząc z perspektywy osoby niebędącej zbyt mocną 

w rachunkach, zauważyłem jak wymagająca jest to praca. 

Ponieważ wydaję resztę za zakupione produkty dość 

wolno, jestem wdzięczny za wyrozumiałość. Może kiedyś 

będę sprawniej radził sobie z „barkowymi” zadaniami. Na 

razie dużo pracy przede mną, żeby sprawniej 

wywiązywać się z pracy barmana.  

Nie taki barek straszny jak go malują. 

Marek P., SOD   

 

Obiady w SOD.  We wtorek były placki z ziemniaków 

gotowanych, a później smażonych. Koordynatorem był  

Karol. Smażenie placków nie było łatwe, ale Karol, 

Agnieszka i Beata doszli do wprawy. Warto docenić też 



Marcina, który dzielnie je „lepił” i  Pawła, który  dodawał 

smaczne przyprawy i pilnował, aby nie wystygły. 

W środę gotowaliśmy zupę ogórkową, koordynatorem 

był Sylwek. Zdecydowaliśmy o tym obiedzie w drodze 

wyjątku, jako że na porannym spotkaniu był tylko jeden 

członek Sekcji i wszystkie 3 pracowniczki musiały się 

włączyć. Apelujemy: członkowie i członkinie SOD – 

przychodźcie rano! :) 

Dzisiaj tj. w czwartek – tradycyjne kotlety schabowe plus 

ziemniaki i marchewka z groszkiem, w wersji vege 

pieczarki z sosem, koordynatorem był  Jacek. 

 
Sekcja Obsługi Domu: Karol, Paweł, Marek, Jacek, Beata, Kasia. 

 

 

Placek z gotowanych i smażonych ziemniaków  

 
 
 

Sekcja Interdyscyplinarna 

 
O informatorach „Warszawa GDZIE ZJEŚĆ, SPAĆ, 

UMYĆ SIĘ 2022”.  

Franciszek: Mam na imię Franek i te informatory 

przyniosłem z Szafy Przyjaciół na prośbę Olgi.  

W informatorach są umieszczone różne tematy, np. gdzie 

bezpłatnie: zjeść, spać, umyć się, ubrać się, leczyć, szukać 

pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, jak ubiegać się 

o zasiłek lub emeryturę i wiele innych pomocnych porad. 

Cały informator znajduje się do wglądu w Sekcji 

Interdyscyplinarnej Domu Pod Fontanną. Ten informator 

jest wydany przez Wspólnotę Sant’Egidio.  

Olga: Uznałam, że to bardzo cenne i przydatne 

informatory, dlatego poprosiłam Franciszka o jeszcze 

parę egzemplarzy. Zachęcamy do zaglądania, sporo tam 

o naszych (dawnej SA, a teraz SI) sprawach socjalno-

bytowych i konkretnych informacji, adresów, polecam! 

 
 
Zmiany w Międzynarodowych Standardach 

Modelu Domu-Klubu.  Różnorodność: wartość, 

czy przeszkoda? Moja próba konsensusu z 

samym sobą.  We wtorek, 8 listopada odbyło się 

spotkanie na temat wprowadzenia nowego standardu 

Domów-Klubów, który podejmuje problem 

różnorodności. Brzmi on: „Społeczność pracowników i 

członków Domu-Klubu będzie zachęcać do różnorodności 

i inkluzywności. Pracownicy Domu-Klubu, kierownictwo i 

zarządy (lub rady doradcze) odzwierciedlają społeczność, 

której służą, i dążą do wyeliminowania wszelkich 

uprzedzeń z kultury Domu-Klubu dotyczących rasy, religii, 

pochodzenia etnicznego, tożsamości seksualnej, wieku, 

statusu niepełnosprawności, statusu ekonomicznego lub 

imigracyjnego" i wzbudził mieszane i dość niejasne 

uczucia.  

 

Marta zwróciła uwagę na to, że kwestia ta jest ogólnie 

przyjęta i nie powinna podlegać standaryzacji.  Zdaniem 

Hani jednak powinna, bo inaczej istnieje obawa, że nie 

wszyscy będą się do niej stosowali. Kasia podzieliła się 

wątpliwościami odnośnie wprowadzania tego standardu 

między innymi ze względu na pojawiające się w 

otaczającej nas kulturze kontrowersyjne dążenia do 

akceptacji np. pedofilii czy kradzieży, które w przypadku 

otwartej listy mogłyby się na niej pojawić. Z kolei jeżeli 



lista byłaby zamknięta, to mogłoby to ograniczać samą 

różnorodność. Niektóre elementy listy okazały się 

niezrozumiałe, jak np. różnica między tożsamością 

seksualną i płciową. Trudności rosły, kiedy w grę 

wchodziło tłumaczenie oryginalnych pojęć z języka 

angielskiego. Tekst angielski oprócz propozycji 

sformułowania samego standardu zawierał również 

cztery jego uzasadnienia. Zwracano w nim uwagę, że 

niedopuszczalna jest tolerancja dla wszelkich uprzedzeń.  

 

Poruszony został też problem różnicy między 

różnorodnością a równością i jej proporcjami. Pod 

względem płciowym takiej równości w WDpF-ie nie ma? 

Wśród pracowników dominuje bowiem płeć żeńska, 

a wśród członków chyba jednak męska. Ja zwróciłem 

uwagę na to, że problemem w przypadku Domu-Klubu 

jest sprawność bądź niesprawność; faktyczna, bądź 

orzeczona. Okazuje się, że warunkiem członkostwa, 

a nawet bycia w okresie orientacji są  „problemy zdrowia 

psychicznego”. Chodziło prawdopodobnie o „prośbę 

o opinię lekarską", wymaganą przy rozpoczęciu 

członkostwa. A więc ktoś, kto się nie leczy, wszystko 

jedno, czy jest, czy nie jest chory, raczej nie będzie się 

nadawał na członka? Ja powiedziałem, że dla mnie 

w większości przypadków różnorodność nie jest żadną 

wartością. Może jedynie płciowa, bo raczej zdrowotne 

nie.  

 

Dwie osoby zgłosiły jako jej przykład trudności 

sensoryczne dotyczące w jednym przypadku słuchu, a w 

drugim wzroku. Kasia wyraziła zaniepokojenie wciąż 

istniejącymi w WDpF-ie barierami architektonicznymi. 

A ja zapytałem, na czym polega jego przystosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych psychicznie. Marta 

stwierdziła, że na to pytanie nie da się jednoznacznie 

odpowiedzieć. I każdy musi to zrobić samodzielnie. 

Wracając z zebrania podjąłem taką próbę: doszedłem do 

wniosku, że właśnie tego typu potrzebą jest dla mnie 

przezwyciężanie niepełnosprawności. Nie wiem, jak 

WDpF, ale większość instytucji kompletnie jej nie 

akceptuje, o czym już wielokrotnie przekonałem się na 

własnej skórze. A zatem nie są tak naprawdę 

dostosowane? Na zebraniu konsensus nie został 

osiągnięty i taka decyzja zostanie przekazana Clubhouse 

Intenational. 

 

 

Wtorkowy wieczór wspomnień.  Udał się – tak 

przynajmniej oceniła go Wiesława D., która pomimo 

trudności dotarła na Nowolipki 6a. Mało tego, że przyszła, 

wspominała pewne osoby, których zdjęcia Marta W. 

wyświetlała za pomocą rzutnika na ekranie w Sali EDU. 

Obok Marty siedziała nasza Dyrektor WDpF – Kasia. 

Właśnie wspomnienia sięgały jak najstarszych lat – wręcz 

początków tego Domu. Oglądaliśmy piękne zdjęcia, na 

których Kasia jest obecna obok Anse Leroy i fotografie 

innych osób również nieżyjących teraz, ale 

wskrzeszonych dzięki opowieściom tych, którzy 

pamiętają tamte lata. Wspomnieliśmy wczorajszego 

wieczoru kilkadziesiąt osób, to dobrze, że jeszcze o nich 

pamiętamy i nie traćmy nadziei, że jeszcze kiedyś 

spotkamy się z Nimi.  
Tadeusz S. 

 

 

 

 

Wieści z Biura WDpF 

 
 
Zdalne Międzynarodowe Seminarium Domów -

Klubów.  W tym roku nie wzięliśmy udziału 

w Seminarium Domów-Klubów w Baltimore w USA, ale 

Clubhouse International zaproponowało ciekawą 

alternatywę. Organizuje zdalne jednodniowe 

wydarzenie, gdzie w ramach warsztatów dyskutowane 

będą najlepsze praktyki w czterech obszarach: proces 

podejmowania decyzji w oparciu o konsensus, młodzi 

dorośli w Domach-Klubach, zatrudnienie w Domach-

Klubach, strategie na zwiększanie widoczności Domu-

Klubu na zewnątrz. 15 listopada (wtorek) w składzie 

Marta W., Olga O., Piotr Sz. weźmiemy udział w tym 

wydarzeniu. Podzielimy się w taki sposób, aby wziąć 

udział w każdym warsztacie tematycznym i zadbamy, aby 

treści z Seminarium zaistniały w naszym Domu-Klubie. 

Poza warsztatami weźmiemy też udział w sesjach 

otwierającej i zamykającej. Trzymajcie za nas kciuki! 

 

Marta i  Kasia angażują się w dyskutowanie 

i  przyjmowanie wspólnych ustaleń ważnych dla 

całej społecznosci Domu.  Zaproponowałyśmy 

szerego spotkań międzysekcyjnych na tematy żywotne 

dla obu reformujących się Sekcji – patrz harmonogram na 

ten tydzień i przychodź!  

 



Jesteśmy w kontakcie z p. Anną Żemantowską, 

mamą Piotra, która przywiozła nam już puszkę ze 

zbiórką na rzecz WDpF oraz mnóstwo 

materiałów biurowych.  Po raz drugi p. Żemantowska 

przyjedzie do nas we wtorek 15 listopada po 12:00. 

Wspólnie z Sekcją Obsługi Domu planujemy uroczyste 

podziękowanie za inicjatywę zbiórki oraz przekazane 

rzeczy, zapraszamy wszystkich.  

Zespół pracowniczy.  

 Miło nam przekazać, że kontynuujemy 

współpracę z Hanią (umowa  na czas określony 

do 31 stycznia 2023).  

 Urlopy: Julia jest na urlopie od 9 do 16 listopada. 

Olga była na urlopie 9 i 10 listopada, a Marian 9, 

10 i 14 listopada. 18 listopada na urlopie będzie 

Olha. 

Materiał przygotowały Kasia i Marta 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 – Piotr i Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
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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