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Sekcja Interdyscyplinarna 
 
 

Grzegorz i Olga pokazują barek Zbigniewowi, który właśnie zaczął 
Okres Orientacji 

 

Uniwersytet otwarty w ramach Uniwersytetu 

Warszawskiego. Ten uniwersytet jest szansą dla osób, 

które mają chęci i ambicje w kierunku swoich 

zainteresowań – mogą oni kształcić się w myśl wolności 

i swobody. Uniwersytet otwarty umożliwia (płatny) 

udział w różnych kursach i dziedzinach. Można wybrać 

kursy dotyczące różnych języków, filozofii, zdrowia, 

biznesu, a także geriatrii, czyli starzenia się mózgu 

i umysłu. Jest również kurs odpowiadający na pytanie 

„jak być skrybą?”, a także warsztaty z tłumaczenia z jęz. 

angielskiego, o sztuce mowy (dykcja i emisja głosu) czy 

blok internetowy „jak promować i zarabiać na własnej 

stronie www?”. Poza tym „herstorie dawne 

i współczesne” (herstoria, czyli historia 

z uwzględnieniem dziejowej roli kobiet), gimnastyka 

w wodzie, kurs o nazwie „jak cię widzą” oraz różne teksty 

związane z Biblią.  

Rekrutacja na te kursy trwa do wyczerpania miejsc! 

Szczegóły na stronie uo.uw.edu.pl Aby zapisać się na 

kurs, należy się zarejestrować i podać swój PESEL, adres, 

telefon i e-mail.  

 

Chciałbym na końcu stwierdzić, że takie kształcenie 

może podtrzymać sprawność człowieka niezależnie od 

jego wieku, płci czy rodzaju zainteresowań.   

Tadeusz S. 

 
 
Kim jest  asystent zdrowienia i  jak nim zostać?  
Asystent zdrowienia to osoba po przebytym kryzysie 

psychotycznym, odbyciu minimum 75 h psychoterapii 

indywidualnej, ukończonym specjalistycznym kursie 

oraz odbytym stażu zawodowym w placówkach pomocy 

psychiatrycznej.  

 

Dzięki uzyskanym podczas terapii, w procesie leczenia 

oraz zdobytym na kursie i stażu kompetencjom, 

zwłaszcza wglądowi we własne objawy, jest on zdolny do 

towarzyszenia osobom w kryzysie psychicznym, dzieli się 

własnym doświadczeniem oraz nadzieją na 

wyzdrowienie. 

 

Kurs na asystenta zdrowienia można obecnie odbyć 

w Krakowie, 10 stycznia zakończyła się rekrutacja 

w kolejnej edycji. Kosztuje około 5 500 zł. Prowadzi je 

krakowskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychiatrii i Opieki 

Środowiskowej. W Warszawie również jest to możliwe, 

po więcej szczegółów zapraszam na stronę www.ex-

in.pl.  

Ja pracuję jako asystent zdrowienia w CZP Piaseczno, 

punkt w Konstancinie. Do moich zadań należą 

indywidualne rozmowy wsparciowe z osobami 

w kryzysie oraz współprowadzenie zajęć integracyjnych 

na oddziale dziennym. Posiadam również ukończony 

dzięki Fundacji Leonardo z Krakowa kurs trenerski 

asystentów zdrowienia. Jako asystent zdrowienia 

pracuję od 2019 roku. 
Robert Michałkiewicz 

Asystent zdrowienia 
Członek Domu pod Fontanną od 2005 roku 

file:///C:/Users/wdpf.WDPF/Downloads/uo.uw.edu.pl
http://www.ex-in.pl/
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Sekcja Obsługi Domu 
 

SOD odpowiada na prośbę wegetarian.  We 
wtorek (17.01) postanowiłem podjąć wyzwanie 
postawione przez Domowo-Klubowych wegetarian 
i przygotować kotlety z marchewki. Przygotowaliśmy 
również wersję mięsną – soczyste kotlety mielone, ale 
nie o nich chcę dzisiaj napisać. 

Kotlety z marchewki: 

 marchewka 

 czosnek 

 natka pietruszki 

 pieprz 

 sól 

 jajka 

 bułka tarta 

Kotlety marchewkowe 
 

Marchewkę ścieramy na tarce o dużych oczkach. 

Wbijamy jajko, dosypujemy trochę bułki tartej, 

dodajemy przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, 

wrzucamy posiekaną natkę i doprawiamy pieprzem 

i solą. Tak otrzymane „ciasto” mieszamy rękami 

i próbujemy uformować małe kotleciki (duże kotlety 

będą się rozpadać). Jeżeli nie chcą się kleić, dodajemy 

więcej jajek. Przygotowane kotleciki obtaczamy w bułce 

i smażymy na oleju (UWAGA – marchewka będzie się 

karmelizować i stosunkowo szybko może się przypalić, 

dlatego cały czas kontrolujemy i przewracamy kotlety, 

aby temu zapobiec). Gotowe kotlety podajemy 

z ulubionymi dodatkami (w WDpF były to: puree 

ziemniaczane z masłem i mlekiem oraz mizeria). 

Chciałbym tutaj podziękować: Grześkowi, Karolowi, 

Marii i Pawłowi, bez pomocy których nie udałoby się 

przygotować obiadu w dwóch wersjach. 

Marcin 

Wersja mięsna obiadu 17.01.2023 r. 

. 

 

 

  

 

 

 



Wieści z Biura WDpF 

 
Kasia, Danusia i  Marta w terminie złożyły  nową 

ofertę na Klub samopomocy „Warszawski Dom 

pod Fontanną” na lata 2023 -2025. Czekamy teraz 

na ocenę komisji – mamy nadzieję, że będzie pozytywna. 

Znamy planowaną kwotę dotacji. Jest to 521 472 zł 

rocznie, a oszacowałyśmy, że dla kontynuacji działania 

Klubu w roku 2023 na poziomie z grudnia 2022 – 

potrzebujemy dodatkowej kwoty w wysokości minimum 

74 528 zł na rok. W innym przypadku ryzykujemy 

powstanie sytuacji, w której trzeba będzie dokonać 

wyboru: czy płacić odsetki lub nawet narazić się na 

zerwanie kluczowych umów (najem lokalu, media, 

telekomunikacja, informatyka) czy zamknąć Klub ze 

względu na brak pracowników. Trzymajmy kciuki za 

pozytywne rozstrzygnięcia! 

Szukamy osoby do pracy w Sekcji  Obsługi Domu .  

Na CV i listy motywacyjne czekamy do 5.02.2023 r. (e-

mail: biuro@wdpf.org.pl).  

Drogi Kandydacie/Droga Kandydatko! W pracy będziesz: 

codziennie współpracować z członkami i członkiniami 

Domu i tak współorganizować pracę Sekcji, by wszyscy, 

zgodnie z własnymi wyborami, uczestniczyli w jej działa-

niach. Do Twoich i wspólnych działań będzie należało: 

gotowanie, zakupy, prowadzenie koleżeńskiego barku, 

sprzątanie, drobne naprawy, organizacja i prowadzenie 

różnych spotkań, dbanie o dokumentację, kontaktowa-

nie się z nieobecnymi członkami i członkiniami oraz 

wspieranie w dbaniu o zdrowie. 

Zapraszamy do współpracy i uprzejmie prosimy 

o rozpowszechnianie naszego ogłoszenia. Treść znajduje 

się tutaj: ogłoszenie o pracę w Sekcji Obsługi Domu  

 
Termin na złożenie sprawozdań z naszych umów 

dotacyjnych mija 30 stycznia br.  Wiele z naszych 

obecnych zadań w Biurze i Sekcjach jest związanych 

właśnie ze sprawozdaniami. 

 

Spotkanie online z przedstawicielami Fundacji  

EUREKA działającej przy funduszu 

inwestycyjnym ARCHIMED.  31 stycznia w samo 

południe kontynuujemy rozmowy (w j. angielskim) 

dotyczące ewentualnej współpracy z Fundacją EUREKA. 

Jeśli chcesz wspomóc tę sprawę, daj znać Kasi i/lub 

Marcie. 

 

Zespół pracowniczy:  

 Maria zdecydowała o zakończeniu współpracy 

z WDpF. Na czas rekrutacji nowego 

pracownika/pracowniczki SOD, Maria będzie 

pracować w mniejszym wymiarze godzinowym, 

czyli we wtorki, środy i czwartki od 9:00 do 16:00.  

 Urlopy: 

18.01.2023 r. Beata.  

20.01.2023 r. Olga i Julia.  

23.01.2023 r. Kasia. 
 

Materiał z Biura opracowała Marta 

 

 
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 20.01.2023 
 

Za ZG odpowiadała Sekcja Obsługi Domu. 
Prowadzenie i notowanie: Beata P-M. 
Osoby obecne: Andrzej G., Hanna G., Jacek Sz., Marta 
W., Ola S., Witold D. 
Przyjęto harmonogram na zbliżający się tydzień. 

mailto:biuro@wdpf.org.pl
https://ogloszenia.ngo.pl/410371-pracownik-pracowniczka-sekcji-warszawskiego-domu-pod-fontanna-410371.html


 

 
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 na rzecz 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.org.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. 
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