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NEWSLETTER 

 WDPF  
 
 

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! Zapisy na obiad w dniu obiadu są do 

10.45, a od 1 grudnia będą do 10.30.  

 

Wizyta na otwarciu nowej siedziby Fundacji  

eFkropka. 

W poniedziałek 21 listopada pojechaliśmy z Martą, 

Tadeuszem (Michał był już na miejscu jak dojechaliśmy 

tramwajem) na otwarcie nowej siedziby fundacji 

eFkropka. Nie będę opisywał przebiegu naszej wizyty, ale 

opowiem o moich przemyśleniach związanych z nią  

podpartych konkretnym przykładem. SOD (Sekcja, której 

jestem członkiem) planuje, żeby w przyszłości obiady były 

codziennie od poniedziałku do piątku. Są jednak takie 

tygodnie, że nawet z trzema dniami obiadowymi są 

kłopoty ze względu na małą liczbę osób, które mogą 

pomóc przy przygotowywaniu obiadu w danym dniu. 

Natomiast fundacja eFkropka organizuje staże 

w zaprzyjaźnionych restauracjach dla osób, które czują 

się na siłach wziąć w nich udział. Być może byłaby 

możliwość, żeby chętne osoby na staż w restauracji, ale 

mające małe doświadczenie w przygotowywaniu  

 

posiłków, spróbowały podszkolić się najpierw u nas 

w kuchni WDpF-u. Przez ten przykład chciałem 

powiedzieć, że temat synergii między naszym Domem-

Klubem i zaprzyjaźnionymi fundacjami jest interesujący. 

Zapraszamy – przyjdź i zostań członkiem/członkinią 

naszego Domu-Klubu. Możesz wybrać Sekcję Obsługi 

Domu i nauczyć się gotować. 
 

Marek z SOD 

 

Nasze obiady 
 

 
Pizza 

 

W tym tygodniu były 3 obiady. Wiele się działo w naszej 

kuchni. 

Wtorek – zdrowy obiad: kasza, szpinak, kotlety z fasoli.  



Środa  – wystrzałowa pizza, a dodatkowo jeszcze frytki, 

co można zobaczyć na naszym Facebooku.  

Czwartek – treściwe spaghetti carbonara z boczkiem lub 

tofu. 

Szukamy inspiracji i zapraszamy do działania. Nie jest 

łatwo, ale fajnie usłyszeć, że obiad smakował! 
Beata i Marek 

 

 

 

Spaghetti 

  

 

Sekcja Interdyscyplinarna 
 

Moje optymistyczne życie z chorobą.  Kilka lat temu 

była możliwość zakupu książki napisanej przez panią 

Aleksandrę Kożuszek pod znamienitym tytułem  „Radość 

Odzyskana”. Tematem, a właściwie treścią tej książki, są 

przeżycia pani Aleksandry w trakcie leczenia choroby 

psychicznej. Książka ta jest relacją z przebiegu choroby i 

różnych metod stosowanych wówczas w medycynie, 

ujętą w krótkie rozdziały, bardzo szczerą i prawdziwą. 

 

Przeczytałem tę książkę prawie jednym tchem, 

a ponieważ pani Aleksandra przebywała wtedy chwilowo 

w Warszawie, zorganizowany został wieczór wtorkowy, 

w trakcie którego naszym miłym gościem była Aleksandra 

Kożuszek. Wieczór ten poprowadziły dwie osob z naszego 

Domu-Klubu. Niestety, niewiele osób interesowało się tą 

tematyką. 

 

Ola odpowiadała na pytania bardzo rzeczowo i dokładnie. 

Z ostatnich stronic książki wynika, że odzyskała zdrowie, 

o czym mówi stwierdzenie jej lekarza. Niestety, nie jest 

wolna całkowicie od palenia papierosów, do czego się 

przyznaje. 

 

Moje rozważania na temat przebiegu leczenia tejże 

choroby tj. schizofrenii. Pierwszymi objawami 

chorobowymi były u mnie lęki. Początkowo w czasie 

pobytu w górach – wspinałem się w Tatrach i przed 

wspinaczką poczułem, że boję się trochę – to 

zbagatelizowano, tak że pomimo strachu wziąłem udział 

we wspinaczce. Potem lęki te nasiliły się i zaczęły 

występować urojenia czy omamy, jak to się zwykło 

określać. Znalazłem się w szpitalu na ul. J. Sobieskiego. 

Tam nie docierało do mnie, że jestem chory. Lekarstwa, 

które lekarz mi aplikował, wypluwałem, a także 

uciekałem ze szpitala.  

 

Moja choroba się pogłębiała, leczenie nie skutkowało 

poprawą stanu zdrowia. Byłem hospitalizowany 

kilkanaście razy zanim zacząłem regularnie zażywać 

dobrze dobrane do moich objawów leki psychotropowe. 

Ostatnio byłem pod opieką przychodni na ulicy Styrskiej 

na Gocławku, a konkretnie u dra Witolda Duńskiego. 

Teraz moim lekarzem jest pani dr Agata Stegińska. Jestem 

zapisany na wizytę 2 stycznia 2023 roku. 

 

Chciałbym tu jeszcze napisać, że lęki, którym ulegałem, 

brały się także z osłabienia mojej wiary. Przez ostatni rok 

biorę udział codziennie w rannej mszy świętej i myślę, że 

oprócz dokładnego zażywania lekarstw, racjonalnego 

odżywiania, a także dobrego wypoczynku, także 

znaczenie ma to, że wcześnie się kładę spać i wcześnie 

wstaję. Mój nastrój i samopoczucie jest dobre, biorę 

udział  w różnych aktywnościach, należę do różnych 

klubów. Posiadam rehabilitacyjny rotor składany i ćwiczę 

na nim kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt minut  dziennie. 

Można chyba powiedzieć, że jestem zadowolony z życia, 

co nie znaczy, że nie chcę pracować nad sobą, swoim 

charakterem.  

 

Lubię myśleć i pisać – czasem rysuję, lubię rozmawiać 



z ludźmi. Jestem  seniorem mojej rodziny, ale myślę, że 

nie boję się śmierci, staram się być na nią gotowy. Patrzę 

jednak w przyszłośc z optymizmem. Urodził mi się piąty 

wnuczek Henryk, jeszcze go nie widziałem. Mam 

nadzieję, że będę mógł z nim nawiązać kontakt podobnie 

jak ze starszymi: Jurkiem, Rysiem, Wandeczką 

i Władkiem. 
Tadeusz S. 

 

To był mój pierwszy udział w Seminarium.  Bardzo 

się cieszę, że mogłam wziąć w nim udział i dowiedzieć się, 

co słychać w innych Domach-Klubach. Byłam na dwóch 

panelach, jeden z nich miał tytuł „Wychodzenie z cienia” 

i dotyczył promocji. Panelista z norweskiego D-K 

Honefoss przedstawił filmik oraz kampanię zdjęciową, 

którą zrealizowali w ramach promowania Domów-

Klubów. Był dosyć zabawny i walczył ze stereotypami 

dotyczącymi osób z problemami zdrowia psychicznego. 

Poza tym został omówiony temat komunikacji i grup 

odbiorców przekazywanych przez nas informacji, np. sam 

Newsletter wysyłany u nas do członków, w innych D-K jest 

także kierowany do donatorów, choć o nieco zmienionej 

treści, bardziej ogólnej i z mniejszą częstotliwością. 

Myślę, że temat promocji oraz mailing do donatorów jest 

ciekawym i przyszłościowym pomysłem, który mógłby 

zaprocentować większą rozpoznawalnością, a tym 

samym zainteresowaniem i możliwymi dotacjami od 

sponsorów.  
 

 
 

Drugi panel, o zatrudnieniu, wiele uwagi poświęcił 

Zatrudnieniu Przejściowemu i wspieraniu osób 

pracujących poprzez stały kontakt telefoniczny, cykliczne 

spotkania czy ustalanie celów i dążenie do ich realizacji. 

Na prezentacji pojawiła się znana mi forma wsparcia 

w formie arkusza, w którym można określić swoje 

preferencje zawodowe, umiejętności, cele, podobnie jak 

w naszym, już gotowym arkuszu: „Poznaj siebie”, który 

jest dostępny w Samopomocowym Klubie Pracy. To było 

cenne doświadczenie, które będziemy przekazywać dalej 

w formie spotkań. Żałuję tylko, że nie mieliśmy 

odpowiednio dużo czasu, aby podzielić się z innymi 

i wysłuchać ich doświadczeń w interesujących nas 

kwestiach. 
Ola S., SI 

 

 

 

Wieści z Biura WDpF 

 

Rozmowy z panem Marcinem Goszykiem 

o możliwej współpracy z  f irmą ARCHIMED 

i  Fundacją Eureka.  Pan Marcin napisał m.in. „Firma, 

w której pracuję (ARCHIMED) jest funduszem 

inwestycyjnym specjalizującym się w inwestowaniu 

w sektor ochrony zdrowia oraz jednocześnie założycielem 

i fundatorem Fundacji Eureka, która od kilku lat wspiera 

lokalne organizacje Clubhouse, m.in w Lyon we Francji 

(gdzie mamy siedzibę). Pracownicy ARCHIMED również 

angażują się osobiście w działalność Clubhousów, oprócz 

Francji również w Niemczech i Włoszech”. Pan Marcin  

wyszedł z bogatą ofertą wsparcia (zarówno finansowego 

jak i merytorycznego dla WDpF). Na wstępną rozmowę 

umówiliśmy się z nim w najbliższą środę w godz. 11:00-

12:00. Po tej rozmowie będziemy znać więcej 

szczegółów. 

 

Gratulujemy Fundacji  eFkropka otwarcia nowej 

siedziby i  dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć 

w tak ważnym dla Was dniu!  Z ramienia WDpF 

byliśmy we trójkę: ja (Marta), Tadeusz z Sekcji  

Interdyscyplinarnej oraz Marek z Sekcji Obsługi Domu. Na 

ręce pani Joanny Krzyżanowskiej-Zbuckiej (założycielki 

i fundatorki Fundacji) oraz Krzysztofa Rogowskiego 

(członka Zarządu Fundacji) złożyliśmy gratulacje oraz 

wręczyliśmy drobny kwiatowy upominek :)   

 

Z okazji  otwarcia nowej siedziby  

Fundacji  eF kropka 

życzymy wielu kolejnych udanych 

przedsięwzięć, które będą miały rzeczywisty  

wpływ na życie osób po kryzysach psychicznych.  



Niech nowe miejsce będzie dla Was inspiruj ące, 

pełne twórczych pomysłów 

i  satysfakcjonujących więzi  międzyludzkich.  

KIBICUJEMY WAM! 

 

Na otwarciu spotkaliśmy wiele znajomych twarzy, co było 

miłą odmianą po licznych pandemicznych kontaktach 

online :) Na stronie eFkropki na Facebooku są zdjęcia 

z wydarzenia – zachęcamy do zaglądania! 
 

 
 

Katarzyna Szczerbowska opowiada o swoim 

doświadczaniu kryzysów psychicznych i Centrach Zdrowia 

Psychicznego. 

 

Nieobecności pracowników:  Hania 23-25.11., Beata 

i Ola 25.11., Maria 21, 23 i 24.11. Julii nie będzie od 28.11 

do 1.12, a być może też 2.12 (do wyjaśnienia). Prawie 

dopięliśmy układankę urlopów w okresie świąteczno-

noworocznym (do wglądu na tablicy w Biurze). 
Marta 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 25.11.2022 
 
Odpowiedzialny za ZG był SOD. 
 
Prowadziła: Kasia B. 
Notowała: Maria S. 
Ponadto uczestniczyli: Kasia K., Witek D., Olga O., Jacek 
Sz., Marta W., Michał Ś., Artur G., Julia G., Marek P., Maria 
S., Kasia B. 
 
Ogłoszenia indywidualne : 
– ktoś z naszej społeczności potrzebuje psychoterapeuty 
na NFZ i mieszkania do 2 tys. zł lub pokoju do 1 tys. zł. 
Kontakt przez Kasię B. i Martę W. 
– używana pralka do oddania, warunek – wlasny 
transport. Kontakt w tej sprawie – Olga z Sekcji 
Interdyscyplinarnej (o.ostas@wdpf.org.pl) 
– Kasia K. szuka pokoju do wynajęcia do 1200 zł ze 
wszystkim oraz pracy. Może znajomy Olgi O. będzie 
szukał lokatora od połowy grudnia, do potwierdzenia. 
Kontakt przez Sekcję Interdyscyplinarną. 
 
Nie było spraw z ostatniej chwili. 
Przyjęliśmy harmonogram na przyszły 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 – Piotr i Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania stacjonarne.  
Znajdziesz nas pod e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. sekcji:  

Interdyscyplinarnej: 505 923 735, 518-580-898, Obsługi Domu: 508 492 762 
 

 
 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
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