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Sekcja Obsługi Domu 
 
 
Zadania w SOD.Moje ulubione zajęcie w Sekcji Obsługi 
Domu to pomoc przy gotowaniu obiadu. We wtorek z 
Grzegorzem robiliśmy papryki faszerowane ryżem, serem 
żółtym i cebulą. Wszystko było dobrze zorganizowane, 
pomagała nam też Marysia. Dobrze, że obiady nie są 
monotonne, rzadko się powtarzają. 

Paweł J., SOD  

Jeden z naszych obiadów – cukinia panierowana, ziemniaki 
pieczone i pomidory. 

 
 

 
Przyszłam po długiej przerwie do WDpF.  Cieszę 

się, że przyszłam, bo zobaczyłam znajome twarze. 

Poznałam też kilka nowych osób. Najbardziej ze 

wszystkich zadań brakowało mi bycia barmanką. Mam 

nadzieję, że jeśli praca pozwoli i będę miała czas wolny, 

to chciałabym częściej przychodzić do Domu-Klubu. 
Sylwia J. 

 

Sylwia w barku 



Sekcja Interdyscyplinarna 
 

 

Sylwestrowy zawrót głowy .  Chociaż członkinią WDpF 

jestem od kilkunastu lat, po raz pierwszy uczestniczyłam 

w zabawie sylwestrowej organizowanej przez Dom-Klub. 

A ponieważ lubię się bawić i lubię też dzielić się swoją 

radością z innymi, postanowiłam napisać kilka słów na 

temat tej wyjątkowej nocy. Właściwie mogłabym moje 

wrażenia opisać bardzo krótko: było po prostu SUPER!  

 

Na Sylwestra przyszłam razem z moim mężem Pawłem. 

Ucieszyła mnie możliwość uczestnictwa w zabawie 

z osobą towarzyszącą. Nie wiem dlaczego wcześniej 

sądziłam, iż mogą w niej brać udział wyłącznie członkowie 

i pracownicy. W ogóle to 31 grudnia nie czułam się 

najlepiej i miałam nawet takie myśli, żeby nie przyjść. 

Przełamałam się jednak – taka noc jest przecież jedna 

w roku – i nie żałuję. Przygotowywanie jedzenia wraz 

z innymi sprawiło mi przyjemność. Po raz pierwszy od 

pandemii miałam też możliwość wreszcie porządnie się 

wytańczyć! Muszę pochwalić DJ-a, spisał się doskonale, 

bardzo podobał mi się dobór piosenek. Nie zabrakowało 

też koncertu życzeń. 

 

Ja akurat nie zajmowałam się przygotowywaniem pizzy, 

ale osoby uczestniczące w tym ambitnym zadaniu 

kulinarnym świetnie sobie poradziły. Ogólnie uważam, że 

Sylwester w WDpF był bardzo udany. Mój mąż również 

podziela moje zdanie. Mamy teraz karnawał i już chodzi 

mi po głowie kolejna zabawa... 
Justyna P. 

 

 

Moja ścieżka kształcenia –  spotkanie 

edukacyjne. Już w środę (18.01) o 15:15 spotykamy się, 

aby porozmawiać o naszych ścieżkach edukacyjnych. 

Skończyłeś/aś fajny kurs lub szkołę? Szukasz inspiracji 

w dalszej ścieżce kariery? A może po prostu chcesz 

posłuchać historii innych? Jeśli tak, to zapraszam Cię na 

spotkanie, podczas którego podzielimy się naszą drogą 

edukacyjną. W drugiej części spotkania porozmawiamy 

o naszych planach na ten rok i o tym, jak w Domu-Klubie 

wspólnie możemy się w tym wspierać i inspirować :)  
Julia 

 

Przemyślmy Newsletter na nowo!  Sekcja 

Interdyscyplinarna zaprasza na spotkanie w sprawie 

Newslettera w czwartek 19 stycznia 2023 roku o 15:15 

w celu omówienia jego aktualności po pandemii 

i wprowadzenia w nim ewentualnych zmian.  
Michał R. 

 

Spotkania z f i lozofią.  Chciałbym pokazać w swych 

pogawędkach o filozofii, że jest to dziedzina wiedzy 

o znaczeniu wybitnie praktycznym. Mówiliśmy już 

o Sokratesie, Platonie, Arystotelesie, stoikach. Na 

najbliższym spotkaniu omówiliśmy filozofię Epikura. 

W przyszłości planuję między innymi poruszyć tematy: 

„czym jest gender?”, „czym jest wolna wola?” i „co to 

postmodernizm?” Ale oczywiście wiele zależy od was, 

możecie proponować własne tematy i uczestniczyć 

w dyskusji. 
Tomasz S. 

 
 

  Projekt WDpF dla Ukrainy 
 

 

Dzisiaj (piątek 13.01.23)  jest mój ostatni dzień 

pracy jako koordynatora projektu   „Warszawski 

Dom pod Fontanną dla Ukrainy – Clubhouse 

International Fund”. Jest mi bardzo smutno, że muszę 

odchodzić, bo poznałem fantastycznych, dobrych, 

pracowitych, szczerych ludzi,  będę sobie jeszcze nieraz 

wspominać czas spędzony z wami  w WDpF i mam taką 

nadzieję, że jeszcze będę wpadać, tylko teraz jako gość-

wolontariusz. Dziękuję wszystkim za waszą dobrą duszę 

i ciepłe przyjęcie mnie w grono WDpF – dziękuję 

wszystkim!!! 
Marian G. 



Marian z laurką z podpisami od nas :) 

 

Zapraszamy serdecznie  na Spotkanie 

Integracyjne z przedstawicielami OPS Białołęka, 

Polskiego Forum Migracyjnego i osobami, którzy dzwoniły 

do nas na infolinię Projektu WDpF dla Ukrainy oraz 

z członkami Domu-Klubu na temat: „gdzie w Warszawie 

uzyskać pomoc finansową i inną?” 

 

Kiedy – 23 stycznia 2023 r. w godzinach od 14:30 do 16:00. 

Spotkanie odbędzie się w języku ukraińskim, a po 

skończeniu bardziej oficjalnej części – z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

Planujemy ciepłe spotkanie, na którym będziecie mogli 

podzielić się swoimi doświadczeniami adaptacyjnymi 

i uzyskać wsparcie.  
Olha 

 

Wieści z Biura WDpF 

 
Nową ofertę na Klub samopomocy „Warszawski 

Dom pod Fontanną” składamy maks. 20 stycznia 

2023. Pracowała nad nią intensywnie Kasia, podobnie 

jak nad pismem do Wojewody Mazowieckiego, w którym 

prosimy o zwiększenie kwoty dotacji. Pismo złożyliśmy 

16.01.2023 r. 

 

Styczeń to czas pisania sprawozdań z naszych 

umów dotacyjnych  (zadanie publiczne Klub 

samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną” oraz 

projekt WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO). Kończymy 

pisać sprawozdanie z umowy na Zatrudnienie 

Przejściowe (pracują nad tym Ola, Hania i Marta), trwa 

liczenie rezultatów Klubu samopomocy (pracujemy nad 

tym we wszystkich Sekcjach).  

 

Dzięki środkom m.st.  Warszawy 

zainstalowaliśmy pętlę indukcyjną w Sekcji  

Obsługi  Domu.  Pętla ma pomóc przede wszystkim 

osobom słabosłyszącym noszącym aparaty słuchowe. 

Aby osoby z aparatami rzeczywiście lepiej słyszały 

i rozumiały mowę, konieczne jest, by w ich aparatach 

słuchowych aktywny był tryb „T” lub „MT”. W niektórych, 

starszych aparatach jest odpowiedni przełącznik (włącza 

się ten tryb samodzielnie), a w niektórych robi to 

komputerowo protetyk słuchu – trzeba się udać do 

miejsca, gdzie serwisuje się aparat słuchowy. 

 

Zespół pracowniczy:  

 zakończyliśmy współpracę z Marianem 

Gancharem, który od początku wspierał nasz 

projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse 

International Fund”.  

Bardzo dziękujemy za Twoje zaangażowanie, 

pracowitość, życzliwe podejście i trzymanie 

w garści działań projektowych. Powodzenia 

w nowej pracy! 

Marian chce utrzymać z nami kontakt – być może 

w formie wolontariatu, tak że nie żegnamy się, 

tylko mówimy DO ZOBACZENIA! 

 nieobecności pracowników. W ubiegłym tygodniu 

na zwolnieniu lekarskim były: Ola S. (9.01.-

11.01.), Kasia B. (9.01.-13.01.) oraz Maria 

(11.01.-16.01.). 

Marta 

 

 
 
 
 
 



Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 13.01.2023 
 

 

Prowadzenie: Iwona W. 

Notowanie: Julia G. 

Osoby obecne: Piotr Sz., Kajetan S., Marta W., Robert B., 

Andrzej G., Olga O., Sylwia J., Hania G., Beata P.-M., 

Jacek Sz., Sylwek O. 

Ogłoszenia indywidualne: Olha ma do przekazania 

artykuły z OPS: groszek z marchewką, mięso, dżem. Jeśli 

ktoś jest zainteresowany częścią artykułów, może się 

zgłosić do Olhy. 

Sprawy z ostatniej chwili: 

W niedzielę 15.01 Dom-Klub będzie otwarty od 14:00 do 

16:30, odbędzie się spotkanie z Liz Yakobashvili. 

 
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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