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Sekcja Interdyscyplinarna 
 
SPOTKANIE Z GOŚĆMI Z WARSZAWSKIEGO 
CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 

Tadeusz i Ola, Sekcja Interdyscyplinarna: W ostatni 

wtorek, w sali EDU odbyło się spotkanie z dwojgiem gości 

z WCPR-u, panią Dorotą i panem Michałem, które 

dotyczyło możliwości wsparcia finansowego w pewnym 

procencie zakupów, a także partycypacji w kosztach 

turnusów rehabilitacyjnych. 

Spotkanie to oparte było głównie na wykładzie pana 

Michała, który bez wytchnienia przez kilkadziesiąt minut 

opowiadał o dofinansowaniach ze środków PFRON dla 

osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Po zakończeniu omawiania ulg w opłatach wynikających 

z pewnych przepisów prawnych nastąpił czas pytań,  

których było wiele. Spotkanie wydłużyło się, a osoby  

zainteresowane chyba były zadowolone. Zresztą  

 

zobaczcie sami, co odpowiedzieli na pytanie o swoje  

wrażeniach po spotkaniu i czy chcieliby skorzystać 

z dofinansowania: 

 

Iwona: Moim zdaniem było trochę za dużo wiadomości 

na raz, spotkanie powinno być podzielone na tematy 

najbardziej nas interesujące i możliwość zadawania 

pytań.  

Chciałabym ubiegać się o dofinansowanie sprzętu AGD 

i myślę o tym. 

 

Jacek Sz.: Byłem krótko, pojawiło się wiele przydatnych 

informacji, ale zabrakło przerwy. Przydatny byłby nowy 

sprzęt (telefon) i być może będę się ubiegał o to 

dofinansowanie. 

 

Piotr Sz.: Prowadzący był bardzo kompetentny i udzielił 

wszystkich potrzebnych informacji. Nie będę się starał 

o dofinansowanie. 

 

Michał J.: Mam neutralne wrażenie po spotkaniu. Na tę 

chwilę nie myślę o ubieganiu się o dofinansowanie. 

 

Robert B.: Zostało udzielone bardzo dużo informacji, 

które się mogą przydać osobom z orzeczeniem, np. 

wyjazdy, sanatoria. Myślę o tym w przyszłości, 

o dofinansowaniach. 

 

Robert Sz.: Spotkanie oceniam jako bardzo ciekawe 

i merytoryczne. Zamierzam starać się o dofinansowanie. 

 

Franek: Jestem zadowolony ze spotkania, goście byli 

świetnie merytorycznie przygotowani,  Pan wyczerpująco 

prowadzący udzielał odpowiedzi. Zastanawiam się nad 

złożeniem dokumentów do dofinansowania na 

sanatorium rehabilitacyjne i sprzęt komputerowy. 



Spółdzielnie Socjalne .  W ubiegły czwartek w ramach 

Spotkań o Ścieżkach Zawodowych zaprosiliśmy pana Je-

rzego Górskiego. Tematem przewodnim były Spółdzielnie 

Socjalne. Poznaliśmy zarówno rys historyczny spółdziel-

czości w Polsce i na świecie, jak i praktyczne rady doty-

czące prowadzenia spółdzielni socjalnych. Pan Jerzy pro-

wadził prelekcję z wielką werwą, przytaczał mnóstwo cie-

kawych anegdot. Wrażenia ze spotkania były bardzo po-

zytywne, podało wiele ciekawych pytań od członków, 

pracowniczek, na które prelegent odpowiadał bardzo 

merytorycznie. Pan Górski był otwarty na kontakt po spo-

tkaniu, chętni uczestnicy dostali namiary kontaktowe. 

Wygląda na to, że członkowie i członkinie indywidualnie 

skonsultują swoje pomysły, dopytają o nurtujące kwestie. 
Hanna 

 

 

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.  
UWAGA! Lista obiadowa jest dostępna w dniu 
poprzedzającym obiad. Zapisy w dniu  obiadu są 
do 10.45, a od 1 grudnia będą do 10.30.  

Relacja ze środowego  obiadu.  

 

Ewa: Bardzo dobry obiad. Podobało mi się gotowanie, 

w kuchni leciało moje ulubione radio Vox. 

Marysia: Ja byłam koordynatorką, gotowała ze mną Ewa – 

członkini SOD i Patryk z okresu orientacji. Podczas 

gotowania rozmawiałyśmy o zdrowym stylu życia, 

jedzeniu, spacerowaniu, podróżach. 

 

Konrad pisze o swojej pracy.  Dzisiaj przyszedłem do 
Domu pod Fontanną z odwiedzinami. Długo nie 
pokazywałem się, ale cieszy mnie, że w końcu tutaj 
jestem.  

W pracy układa  mi się całkiem dobrze, nie stresuję się 
specjalnie i nie jestem też już taki zmęczony jak na 
początku. Pomagam sobie trochę fizycznie w pracy, 
pobudzając się zażywaniem tabaki, ponieważ 
stwierdziłem, że nie mogę polegać nieustannie tylko na 
kofeinie :) 

Generalnie praca polega na ustalonej od początku 

rutynie. Pojawiam się często w kancelarii głównego 

Urzędu Woli na Solidarności, skąd zabieram dokumenty 

do dwóch ustalonych adresów – do Wydziału Świadczeń 

na ul. Syreny (10 minut autobusem oraz kilka minut 

piechotą) oraz do Wydziału Spraw Społecznych na ul. 



Żelaznej (5 minut piechotą). W tych lokalizacjach 

pojawiam się dwa do trzech razy dziennie, w samej 

kancelarii 4 do 5 razy. Częściej nie ma potrzeby, 

w związku z tym w ramach moich obowiązków jeżdżę do 

Wydziału Świadczeń, gdzie siedzę ponad godzinę (albo 

i półtorej) przy archiwizacji teczek (wypisuję na kartkach 

imię, nazwisko oraz rok początkowy i końcowy 

świadczenia). Następnie przypinam kartkę do teczki 

zszywką. Dziennie robię kilkadziesiąt (może i pięćdziesiąt) 

teczek. Zawsze staram się sprawdzać imię i nazwisko nie 

tylko napisane na teczce, ale też w dokumentach 

(najczęściej jest podane na pierwszej stronie zaraz po 

otwarciu teczki. 
Konrad 

 

Zapraszamy wszystkich na wyjątkowy wtorkowy 

(29.11) wieczór, podczas którego odbędzie się 

impreza taneczna! Wtorkowy wieczór rozpocznie się 

o godzinie 17:00. Zaczniemy od przygotowania sali SOD-

u. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. Początek 

potańcówki przewidywany jest na godzinę 17:15. 

Pierwszą atrakcją będzie debiutancki występ zespołu 

„Słoneczny Patrol”, który złożony jest z pracowniczek 

i członków. Aby nie trzymać w niepewności, zdradzimy, 

że liderem i gitarzystą jest Robert B., a wokalistkami (póki 

co!) Maria i Olga, jesteśmy bardzo otwarci na zgłaszanie 

się każdej chętnej osoby grającej na dowolnym 

instrumencie lub śpiewającej (doświadczenie nie-

wymagane!), kontaktujcie się z wyżej wymienionymi. 

Nie będzie to impreza składkowa, natomiast planowane 

jest działanie barku z ciekawym asortymentem – w sali SI 

(była SZE).  

Przyjść można z osobą towarzyszącą, ale trzeba będzie 

o nią zadbać. 

Koniec potańcówki planujemy na godzinę 21:20, po tym 

czasie zachęcamy do wspólnego sprzątania, które 

powinno potrwać do godziny 22:00. 

Wciąż można dołączyć do grupy roboczej, która zajmuje 

się organizacją wydarzenia. W tym celu prosimy o kontakt 

z SOD-em. 

Do zobaczenia! 
Marcin, Maria, Jacek, Olga 

 

 

Wieści z Biura WDpF 

 

Serdecznie dziękujemy  Pani Annie 

Żemantowskiej oraz całej Rodzinie Piotra 

Żemantowskiego , wieloletniego członka 

Warszawskiego Domu pod Fontanną i  członka 

władz stowarzyszenia Zespół Regionalny Koalicj i  

na rzecz Zdrowia Psychicznego, za niezwykłe 

wsparcie w postaci zbiórki na rzecz 

Warszawskiego Domu pod Fontanną oraz 

przekazanie nam materiałów biurowych 

i  wyposażenia kuchennego.  Zbiórka zostanie 

przeznaczona na fundusz, którego celem jest pomoc 

przewlekle chorującym członkom i członkiniom WDpF, 

a przekazane rzeczy pomogą w codziennym życiu 

naszego Domu.  

Podziękowanie tej treści podpisali i wręczyli p. Annie Piotr 

Sz. – zastępca skarbnika naszego stowarzyszenia i Kasia B. 

dyrektor WDpF. 

Pani Anna 

odwiedziła nas w 

środę już po raz 

drugi i przywiozła 

kolejną partię 

potrzebnych nam 

rzeczy. Wspólnie 

otworzyliśmy pu-

szkę, do której w 

czasie pożeg-

nania Piotra moż-

na było wrzucać 

pieniężne daro-

wizny na rzecz 

WDpF.  

 



 
 

Okazało się, że dzięki zbiórce mamy już 834 złote na nasz 

Fundusz! (więcej o inicjatywie Rodziny Piotra i tym 

Funduszu pisaliśmy w specjalnym dodatku do 

Newslettera 124). W spotkaniu z p. Anną 

i podziękowaniach uczestniczyli wszyscy chętni z WDpF. 

Było bardzo miło, a p. Anna obiecała odwiedzać nas nie 

tylko po to, by nam coś przywieźć :) 

 

Marta poprowadziła, a Kasia robiła notatki na 

dwóch spotkaniach dotyczących wspólnych 

spraw Sekcji  w czasie ich reformowania.  Na 

pierwszym (we wtorek o 15:45) zebraliśmy najróżniejsze 

tematy zgłoszone przez uczestników, niektóre bardzo 

obszerne. Dwa wydały się obecnie najpilniejsze: decyzja 

o nazwach obu Sekcji oraz spotkania Sekcji.  

 odnośnie spotkań Sekcji sformułowaliśmy 

następujące aspekty: prowadzenie i inne role na 

spotkaniach, plany spotkań, w tym ich długość, 

dokumentacja spotkań oraz podział zadań, 

w tym ich rozplanowanie na tablicach.  

 nazwom Sekcji poświęciliśmy drugie spotkanie 

(w piątek o 12:30), ale nie udało się nam 

osiągnąć konsensusu – wrócimy do tego po 

rozmowach w Sekcjach. 

Przedłużamy projekt „WDpF dla Ukrainy –  

Cubhouse International  Fund”!  W drodze jest 

ostatnia transza środków zebranych przez Clubhouse 

International, która pozwoli nam przedłużyć projekt co 

najmniej do grudnia. Bardzo się cieszymy również z tego, 

że Olha i Marian są gotowi z nami dalej współpracować – 

wspierać swoich rodaków z Ukrainy.  

 

W składzie: Marta W., Olga O., Ola S. i  Piotr Sz. 

uczestniczyliśmy w Wirtualnym Wydarzeniu po 

Międzynarodowym Seminarium Clubhouse 

International.  Po raz pierwszy osobiście zamieniłam 

kilka słów z Joelem Corcoranem, dyrektorem 

wykonawczym ICCD, którego do tej pory znałam tylko 

z nagrań lub e-maili :) Joel pogratulował nam działań, 

które robimy na rzecz osób z Ukrainy. Wytłumaczył nam 

również, że jeśli chcemy rzeczywiście tworzyć miejsce, 

w którym każdy może zabrać głos w jakiejś sprawie, to 

jesteśmy usprawiedliwieni, że proces podejmowania 

decyzji jest czasochłonny. Trochę mnie to uspokoiło, co 

nie oznacza, że nie chciałabym, abyśmy pracowali nad 

sprawniejszym podejmowaniem decyzji :) 

Urlopy pracowników: Julia 9-16 listopada, Marian 14 

listopada, Olha 18 listopada, Beata 25 listopada, Hania 

23-25 listopada. 
Marta i Kasia 

 

 
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 18.11.2022 
 
Prowadziła Sekcja Interdyscyplinarna. 

Prowadzenie: Olga O. 

Notowanie: Julia G. 

Osoby obecne: Michał Ś., Marek P., Julia G., Marta W., 

Beata P.-M., Robert B., Ola S., Olga O., Piotr C., Kasia B., 

Hania G., Marcin L., Maria S. 

 

Ogłoszenia: Jedna z osób z naszej społeczności poszukuje 

psychoterapii na NFZ z bliskim terminem oraz mieszkania 

(do 2000 zł)/pokoju (do 900/1000 zł). Kontakt przez 

Martę lub Kasię. 

Do oddania jest sprawna, używana pralka Bosch 

WFL1200, która dotychczas stała w WDpF; wymóg to 

własny transport. Zgłaszać się można do Olgi. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się tydzień – 

ustaliliśmy, że w najbliższy wtorek porozmawiamy na 

temat wspólnych spraw reformowanych Sekcji WDpF.  

 

Sprawy do omówienia: impreza andrzejkowa – 

ustaliliśmy godziny potańcówki – od 17:15 do 22:00. 

Otwarcie siedziby Fundacji eFkropka – w poniedziałek 

o 12:00 pojedzie oficjalna delegacja (Marta, Tadeusz, 

Marek, Michał spontanicznie), a o 15:30 wspólnie 

wyruszy grupa osób z WDpF. 

 



 

 
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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