
NUMER 132                                              5 – 9 grudnia  2022 

  

NEWSLETTER 

 WDPF  
 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE!!!  
Gotujemy już trzy obiady w tygodniu  – we wtorki, środy i 

czwartki! Musimy jednak rezygnować z gotowania, jeśli 

danego dnia nie ma koordynatora oraz odpowiedniej 

liczby osób do pomocy w gotowaniu, sprzątaniu lub pro-

wadzeniu barku. Jeśli chcesz wspomóc szanse obiadu da-

nego dnia, przybądź do WDpF jak najwcześniej lub za-

dzwoń (np. poprzedniego dnia) i zgłoś swoją gotowość 

pomocy. Los naszych obiadów jest w naszych – w tym 

TWOICH – rękach!  

 

Prosimy o zapisy na obiad  na listę dostępną w WDpF. 

Ewentualnie na sms lub tel. 508 492 762, 505 923 735, 

518 580 898 

UWAGA! Zapisy na obiad w dniu obiadu są do 

10.30. 

Nie ma zapisów e -mailem ani  nagrywania się na 

pocztę głosową.  

 

Sekcja Obsługi  Domu z nową tablicą zadań.  Po 

dłuższej przerwie przyszedłem do Warszawskiego Domu 

pod Fontanną do swojej Sekcji Obsługi Domu. Po raz 

pierwszy po takiej przerwie zdecydowałem się prowadzić 

spotkanie Sekcji. Znałem już to zadanie – było na 

tablicach dwóch poprzednich Sekcji, których byłem 

kiedyś członkiem,  prowadziłem  wtedy częściej spotkania 

i nie sprawiało mi to większego problemu. 

 

 

 

 

 

Dziś sobie przypomniałem to zadanie – prowadzenie 

spotkania Sekcji – i poszło mi całkiem nieźle. Trzeba 

przyznać, że sprawiło mi to wiele radości i satysfakcji. 

Uważam takie spotkania za najlepsze, z tego powodu, że 

są urozmaicone i każdy może sobie dobrowolnie 

wybierać, wg własnego gustu. Tak samo podoba mi się 

formatka Sekcji zrobiona w formie papierkowej. Każdy 

tylko wpisuje się na listę. 
Andrew 

 

 

Sekcja Interdyscyplinarna 
 

Otwarcie nowej siedziby Fundacji  eFkropka . 21 

listopada 2022 roku Marta, Tadeusz, Marek i ja 

wybraliśmy się na otwarcie nowej siedziby Fundacji 

eFkropka. Jednym z jej najnowszych planów jest otwarcie 

„innowacyjnej poradni”, w której Asystenci Zdrowienia 

mają nie tylko być obecni, ale pełnić wiodącą funkcję 

w kontakcie z osobami „po kryzysach”. Było dużo gości. 

Wszyscy z tej samej bajki. Wszak jest to inicjatywa 

„pacjentów i ich profesjonalistów”. Oddolna. Część z nich 



wypowiadała się na forum. Z ramienia pacjentów była to 

osoba, którą akurat znam tak, jak została przedstawiona, 

z telewizji śniadaniowej, z profesjonalistów był m.in. prof. 

Wciórka. 

 

Na końcu swojej wypowiedzi zadał on pytanie, czy jest 

możliwe całkowite wyeliminowanie kryzysów psy-

chicznych, na które sam sobie odpowiedział: „chyba nie, 

a nawet jeśli by było, to coś byśmy wtedy stracili”. Ja tylko 

dodam, że kiedyś mówiło się o 1% „schizofreników”, co 

wśród grottgerowskiej społeczności zostało rozszerzone 

do kilku z powodu innych chorób, a obecnie mówi się, że 

problemy zdrowia psychicznego dotkną co czwartą 

osobę; już teraz depresja jest jednym z największych 

problemów zdrowotnych XXI wieku, a przewiduje się, że 

będzie największym. 

Warto tutaj, również z okazji 70-lecia TVP, przytoczyć 

obrazek z Kabaretu Starszych Panów, który oglądałem 

dopiero niedawno w Bielańskim Środowiskowym Domu 

Samopomocy, przedstawiający pana „Dosmucacza” 

w czarnym golfie z parasolem, który według słów 

Jeremiego Przybory miał właśnie o „tym czymś” 

przypominać w przyszłości ludziom, którzy dzięki 

postępowi technicznemu rozwiązali wszystkie swoje 

problemy. Jak wiemy już dziś, to się nie stało. 

Michał z SI 

 

Informacje o Spotkaniu świątecznym  
 

Zapraszamy serde-

cznie wszystkich z 

naszej społeczności: 

członków, człon-

kinie, obecnych pra-

cowników, osoby 

w okresie orientacji, 

członków Rady 

Koordynacyjnej 

i członków Komisji 

Rewizyjnej i Etyki na 

Spotykanie świą-

teczne, które odbę-

dzie się 24 gru-

dnia 2022 w godzinach 10:30-12:30 w naszym 

Domu-Klubie.  

Tego dnia działamy w godzinach 09:00 -13:30. 

Rano zajmiemy się wspólnymi przygo to-

waniami,  a po 12 :30 sprzątaniem.  

Włącz się z nami w organizację i szykowanie skromnego 

poczęstunku z zaplanowanego menu. Jeśli chcesz dołożyć 

coś od siebie, możesz przynieść co nieco na wspólny stół 

np. kupne zimne napoje, słodkości lub owoce. 

We wtorek 13 grudnia w godz. 15:45-16:45 

spotykamy się,  aby zaplanować świąteczne  

menu. 

SOD koordynuje stronę kulinarną spotkania, natomiast 

w organizację mogą włączać się wszyscy. Inne sprawy 

związane ze spotkaniem (sala, zdjęcia, prowadzenie 

spotkania itp.) ustalimy później. 

W kwestii imprezy sylwestrowej nie mamy na tę chwilę 

dokładnych ustaleń. Możesz dołączyć do przygotowań, 

żeby być na bieżąco lub dowiaduj się później (grupa 

organizacyjna się tworzy, zgłaszać się można do Olgi i Julii 

– SI oraz Marii – SOD). 

Sekcja Interdyscyplinarna 

 

 

Mikołajki.  
 

 

Ostatni Wieczór Wtorkowy przebiegł w iście świątecznej 

atmosferze. Wspólnie z członkami i gośćmi robiliśmy 

ozdoby choinkowe. Odwiedził nas Wojciech Piętka 

z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy 

Wola oraz Marek Ślusarz z Fundacji Jeden Muranów. 

Marek zaopatrzył nas w kule styropianowe, farby, brokat, 

kolorowe pompony, kleje… robota paliła nam się 

w rękach. Zrobiliśmy cudne kolorowe bombki, które 

niebawem, 10.12, zawisną na muranowskiej choince 

w ramach działania Partnerstwa Przepis na Muranów. 

Finał świątecznej akcji „Gwiazdka na Muranowie”, 

ubieranie choinki i kolędowanie odbędzie się na tarasie 

Klubokawiarni Jaś i Małgosia (al. Jana Pawła II 57) 

w godzinach 17-19. Kilka osób z naszej społeczności 

potwierdziło w niej udział. Serdecznie zapraszamy! 

Hania, SI 

 



Wieści z Biura WDpF 

 

Czekamy na ogłoszenie konkursu na Klub 

Samopomocy. Będziemy składać naszą ofertę w tym 

konkursie, aby WDpF mógł działać dalej (konkursy są 

ogłaszane co trzy lata, obecna edycja kończy się 31 

grudnia 2022 r.). Z tego, co nam wiadomo na ten 

moment, środki, które zostały zaplanowane na 2023, 

2024 i 2025 są takie same jak w roku 2022, a nasze 

potrzeby szacujemy na 50-60 tys. zł więcej. Usiłujemy 

umówić spotkanie z osobami decyzyjnymi, aby doradziły 

nam, jak utrzymać działanie WDpF. Bardzo ważna jest 

przy tym rola członkiń, członków i zespołu 

pracowniczego. Wasza obecność i zaangażowanie 

w działania WDpF oraz jasne powiedzenie osobom 

decyzyjnym, że WDpF jest potrzebny jest najbardziej 

przekonującym argumentem. 

 

Minął l istopad, czyli  pierwszy miesiąc od 

rozpoczęcia pandemii , kiedy działaliśmy 

wyłącznie stacjonarnie we wszystkie dni 

robocze.  Kasia K. i Julia G. z SI oraz ja zajęłyśmy się 

statystykami dnia zorientowanego na pracę (9:00-17:00) 

oraz wieczorów wtorkowych (17:00-20:00). Ucieszyłam 

się widząc, że w listopadzie w działania dnia 

zorientowanego na pracę włączyło się 72 członków, 

członkiń i osób w okresie orientacji, a w wieczory 

wtorkowe 28 osób. Łącznie w listopadzie widzieliśmy się 

na terenie WDpF w cztery oczy z 77 osobami. Ciekawe, co 

przyniesie grudzień :)  

Przy tej okazji przypomnę, jak ważne jest wpisywanie się 

na obie listy obecności. Służy to nie tylko nam – by cieszyć 

się, że licznie byliśmy w WDpF, ale również naszym 

donatorom. To nad czym możemy wspólnie pracować to 

zwiększenie dziennej obecności – między innymi o tym 

rozmawialiśmy na ostatniej Rozmowie o Standardach. 

 

 
 

Nieobecności  pracowników:  W minionym tygodniu 

było sporo nieobecności pracowników (szczegóły na liście 

obecności pracowniczej, która leży w przegródce na 

półce w recepcji). W bieżącym tygodniu urlop ma 

zaplanowany Olha (12 i 13 grudnia) i Hania (12 grudnia). 

 

Zmienione godziny działan ia WDpF 

w poniedziałek 12 grudnia 2022 r.  Tego dnia 

pracujemy w godzinach 9:00-15:00. Po 15:00 w naszym 

lokalu będą przeprowadzane konieczne prace 

w porozumieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową. We wtorek 

13 grudnia 2022 r. będziemy działać bez zmian, czyli od 

9:00 do 20:00. 

Marta 

 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 9.12.2022 
 

Odpowiedzialny za ZG był SOD. 

 

Prowadziła: Beata P.-M. 

Notowała: Maria S. 

Ponadto uczestniczyli: Hania G., Marta W., Witek D., 

Jacek Sz., Michał R., Ola S., Karol P., Julia G. 

 

Ogłoszenia indywidualne niezwiązane z WDpF: 

Marian K. jest chętny pomóc komuś na działce w zamian 

za możliwość spędzania tam czasu. 

 

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. Projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse International Fund” jest realizowany dzięki zbiórce 

naszej organizacji Clubhouse International. 
 

                     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 898Obsługi Domu: 508 492 762. 
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