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Sekcja Interdyscyplinarna 
 
Goście z  Wydziału Psychologii  UW w WDpF .   

 

Dziękujemy serdecznie studentkom i studentom IV i V 
roku psychologii Uniwersytetu Warszawskiego za udział 
w spotkaniu w WDpF. Dziękujemy również panu Rafałowi 
Dziurli za inicjatywę zorganizowania tego spotkania! 
Mówiliśmy o modelu Domu-Klubu, współzarządzaniu i 
Zatrudnieniu Przejściowym, a nasi Goście opowiadali o 
obowiązującej u nich formule studiowania, jaką jest 
samozarządzanie.  
Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz zainteresowanie 
naszymi działaniami. Wiele tematów poruszanych na 
spotkaniu pozostaje otwartymi, dlatego zapraszamy 
ponownie do WDpF. Sami też Was chętnie odwiedzimy 
na uczelni. Pozostajemy w kontakcie :) 

Marta i Jacek  

PS. Dziękujemy za upominki! 

 
„VI Gwiazdka na Muranowie” – działania w ramach 
Partnerstwa Przepis na Muranów. 
We wtorek 06.12 na Wieczorze Wtorkowym będziemy 
robić dekoracje na choinkę. Ozdoby posłużą do dekoracji 
świątecznego drzewka w klubokawiarni Jaś i Małgosia. 
„Gwiazdka na Muranowie” to wydarzenie organizowane 
przez mieszkańców, instytucje i organizacje skupione w 
partnerstwie lokalnym „Przepis na Muranów”, 
planowane na 10 grudnia 2022 w godz.  
 

17:00–19:00 na tarasie klubokawiarni Jaś & Małgosia (Al. 
Jana Pawła II 57). Będzie poprzedzone serią warsztatów 
dla mieszkańców, dzieci i dorosłych, których uczestnicy 
stworzą razem świąteczne ozdoby i gadżety, m.in. kartki, 
wizytówki do prezentów. Warsztaty odbędą się 
w siedzibach partnerów „Przepisu na Muranów”: 
29 listopada (wtorek) - Klub pod Daszkiem OPS Wola godz. 
17-19, 
3 grudnia (sobota) - Jaś & Małgosia godz. 11-14, 
3 grudnia (sobota) - Wolskie Centrum Kultury 
Współdzielnik Wola Park, godz. 16-20, 
6 grudnia (wtorek) - Ognisko Muranów godz. 16.30-18.30, 
6 grudnia (wtorek) – Warszawski Dom Pod Fontanną godz. 
17.15-19.30, 



8 grudnia (czwartek) – Międzypokoleniowa 
Klubokawiarnia godz. 17-19, 
9 grudnia (piątek) - Fundacja Jeden Muranów godz. 17-20, 
FINAŁ: 10 grudnia (sobota) – Klubokawiarnia Jaś & 
Małgosia,  godz. 17-19. 
 
Głównym celem projektu „Gwiazdka na Muranowie” jest 
organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców 
Muranowa, podczas którego zaplanowano wiele atrakcji: 
- wspólne ubieranie choinki – ozdobami wykonanymi 
podczas wcześniejszych warsztatów, 
- wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie 
akordeonu (mieszkańcy otrzymają w        prezencie 
specjalne okolicznościowe śpiewniki z tekstami 
wykonywanych kolęd), 
- gorący poczęstunek (barszczyk czerwony i paszteciki 
serwowane w plenerze). 
- będzie też można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na 
fotelu św. Mikołaja! 
- dla dzieci: ubieranie choinki, zabawa z zimnymi ogniami 
i inne atrakcje. 
 
Wydarzenie jest organizowane przez mieszkańców, 
instytucje i organizacje skupione w partnerstwie 
lokalnym „Przepis na Muranów”. Podziękowania należą 
się Dzielnicy Wola, która finansuje Święto Muranowa 
oraz Fundacji Jeden Muranów czuwającej nad sprawnym 
jego przebiegiem. Udział w nim jest otwarty i bezpłatny 
dla wszystkich, którzy chcą wspólnie ubrać choinkę 
i poznać swoich sąsiadów. 
Serdecznie zapraszamy! 
 
 
 

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 
10.30. 
 
 

 
 

Obiad 30 listopada –  ziemniaczane kotlety i surówka z kapusty. 
Koordynator Andrzej Król 

 
Wizyta u Uli  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
(ZOL) W tym tygodniu razem z Kasią odwiedziliśmy Ulę 
przebywającą obecnie w ZOL w Pruszkowie. Ula ucieszyła 
się, jak nas zobaczyła. Wręczyliśmy jej specjalnie zrobioną 
kartkę z pozdrowieniami od członków i pracowników 
naszego Domu-Klubu, najnowszy numer naszego 
Newslettera oraz colę i słodycze. Posiedzieliśmy i 
porozmawialiśmy trochę na terenie oddziału, na którym 
jest Ula. Potem poszliśmy na spacer po parku oraz koło 
rzeki przy szpitalu. Rozmawialiśmy na różne tematy, m.in. 
o tym, że po wypisie  Ula chętnie odwiedzi WDpF - może 
jeszcze w grudniu. Cieszę się, że zaplanowaliśmy razem z 
Ulą, iż przyjadę do niej  także w  niedzielę. Myślę, że 
dobrze jest wspierać się nawzajem.  

Marek P.,  SOD  

 
 



Kartka przygotowana przez osoby z SOD 
 
 

Wieści z Biura WDpF 

Przedłużamy projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse 
International Fund” co najmniej do końca stycznia 2023 
roku! Cieszymy się, że w dalszym ciągu możemy wspierać 
osoby z Ukrainy – szczególnie zależy nam by docierać do 
osób doświadczających problemów psychicznych. 
Dostajemy informacje zwrotne, że nasz Informator o 
wsparciu z zakresu zdrowia psychicznego jest bardzo 
potrzebny, co zdecydowanie motywuje do dalszego 
działania  Olha i Marian potwierdzili, że chcą dalej 
prowadzić projekt, co więcej powróciliśmy do pomysłu 
zorganizowania w styczniu spotkania integracyjno- 
informacyjnego z udziałem osób z Ukrainy. Działania 
projektu realizujemy ze środków pochodzących ze zbiórki 
zainicjowanej i zorganizowanej przez Clubhouse 
International – DZIĘKUJEMY! 
 
W rozmowie z panem Marcinem Goszykiem o możliwej 
współpracy z firmą ARCHIMED i Fundacją Eureka brali 
udział z ramienia WDpF: Marta Wybranowska i 
Aleksandra Stolarczyk, a z ramienia Rady Koordynacyjnej: 
Wiesława Dąbrowska i Michał Brudny. Dowiedzieliśmy się 
m.in. że ARCHIMED inwestuje w rozwój wielu obszarów 
związanych ze zdrowiem, np. usługi medyczne, nowe 
technologie w medycynie, diagnostykę, farmakoterapię. 
Część dochodów firmy przekazywane jest Fundacji 

EUREKA, która wspiera m.in. Domy-Kluby w Lyon czy 
Turynie. Na ten moment chcielibyśmy umówić kolejne 
spotkanie już z udziałem przedstawicielki Fundacji 
EUREKA. Na tym spotkaniu chcielibyśmy poznać bliżej 
działania Fundacji EUREKA, a Fundacja EUREKA chciałaby 
dowiedzieć się więcej o naszych potrzebach  
i priorytetach jako organizacji. 
 
Nieobecności pracowników: Julia miała urlop od 28.11. do 
1.12. Olga ma urlop 5 i 6.12., a Marta 7.12. Maria była 
nieobecna 5.12. Urlopy w okresie świąteczno-
noworocznym są do wglądu na tablicy w Biurze. 

Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 28.10.2022 
 
Prowadziła Sekcja Interdyscyplinarna.  
Prowadzenie: Krzysiek W. 
Notowanie: Julia 
 
Osoby obecne: Olga O., Robert B., Hania G., Iwona W., 
Jacek Sz., Ola S., Kasia B., Karol P., Beata P.-M., Konrad G., 
Marta W., Julia G., Krzysiek W. 
 
Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się tydzień.  
Ogłoszenia indywidualne: 
 
– ktoś z naszej społeczności potrzebuje psychoterapeuty 
na NFZ (najlepiej psychotraumatologa) i mieszkania do 2 
tys. zł lub pokoju do 1 tys. zł. Kontakt przez Kasię B. 
i Martę W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
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, Piotr, Jacek, Julia 

 
*** 

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:  

Administracji: 505 923 735, Obsługi Domu: 508 492 762, Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898. 
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