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NEWSLETTER 

 WDPF  
 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 
 
CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE!!!  
 

Przypominamy, że na obiad/y, które gotujemy we wtorki, 

środy i czwartki, można się zapisać: 

-  na l istę dostępną w WDpF (osobiście lub za 

pośrednictwem innej osoby, ale z  wyraźnym 

zaznaczeniem, kto Cię wpisał)  

-  tel.  na nr SOD:  508 492 762, SI:  518 580 898, 

505 923 735 

-  sms na nr SOD: 508 492 762  

UWAGA! Nie nagrywaj się na pocztę głosową. 

Nie ma zapisów na obiad e-mailem. 

 

Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji  nie 

wykupienia trzech zamówionych obiadów do 

godziny 14:00 (lub do godziny umówionej w  SOD 

w związku z nagłymi sytuacjami) ,  nie można 

zapisywać się na obiady przez miesiąc.  Jest to 

wspólne ustalenie całego Domu-Klubu, zobowiązujące 

SOD do przestrzegania go.   

 

Cieszę się, że po krótkiej przerwie przyjechałem 

do WDpF-u. Nie było mnie w Domu pod Fontanną 

około miesiąca. Od czasu kiedy zostałem członkiem 

Domu, tak się zżyłem z ludźmi, że tęskniłem. Cieszę się, 

że po takiej przerwie powrót do działań w Sekcji Obsługi 

Domu przebiegł w bardzo naturalny sposób.  

 

Już drugiego dnia po powrocie do WDpF-u miałem 

wrażenie jakbym w ogóle nie zrobił przerwy. Wiem, 

że członkowie naszego Domu-Klubu mają różną sytuację  

 

 

życiową i nie zawsze mogą regularnie przyjeżdżać, ale 

kiedy mogą i przyjadą, są witani bardzo serdecznie :) 
Marek P. z SOD 

Marek pod tablicą 

 

 

Sekcja Interdyscyplinarna 
 

 

Moje doświadczenie w nowej pracy.  Cześć, z tej 

strony Artur, chciałem się z wami podzielić swoim nowym 

doświadczeniem w pracy. 

Mianowicie pracuję znów w ochronie, tylko tym razem na 

bardziej wymagającym stanowisku. Powiem wam 

szczerze, że na początku tak się bałem tego stanowiska, 

że 3 razy chciałem się zwalniać. 

Z biegiem czasu okazało się, że strach ma wielkie oczy i to, 

czego się bałem, okazało się całkiem proste. Tym samym 

chciałem wam przekazać, że nie należy się bać, tylko 

najpierw spróbować, po czym najczęściej jest tak, że to 

czego się baliśmy, okazuje się wcale niegroźne 

Tym o to gestem pozdrawiam was i życzę powodzenia.  

Artur G. 

 

 



Noworoczne wyzwanie w WDpF: zreformujmy 

nasz newsletter!  Kochani, w czasie lockdawnu 

powstała koncepcja cotygodniowego newslettera. 

Oprócz telefonów i spotkań online był istotnym 

sposobem informowania o działaniach Domu-Klubu, 

a także podsuwania pomysłów na przetrwanie tego 

trudnego czasu. Obecnie WDpF funkcjonuje już w pełni 

stacjonarnie, ale newsletter nadal jest wydawany. 

Ostatnio pojawiły się głosy, że może warto byłoby nieco 

popracować nad jego koncepcją. Jako osoba lubiąca pisać 

i mająca duży zapał do tego chciałabym zaproponować 

wszystkim chętnym osobom włączenie się do tego 

ważnego i potrzebnego zadania. Czuję, że jest w WDpF 

więcej takich osób, które mają fajne pomysły. Chodzi tu 

nie tylko o tworzenie treści, ale też o szatę graficzną. 

Spotkajmy się, zróbmy burzę mózgów, popracujmy nad 

naszym newsletterem, tak by stał się naszym głosem, nie 

tylko wewnętrznym, ale byśmy mogli pochwalić się nim 

na zewnątrz. Uważam, że newsletter może być 

narzędziem do pozyskiwania nowych członków, a tym już 

obecnym, może on dawać poczucie wspólnotowości 

i satysfakcji z członkostwa. Może warto pomyśleć 

o jakimś chwytliwym tytule? Zachęcam wszystkich do 

zainteresowania się tym tematem. 

Pozdrawiam, 
Justyna P. 

 

  

. 

  Projekt WDpF dla Ukrainy 
 

 

Spotkanie Informacyjno-Integracyjne z osobami 

z Ukrainy odbyło się!  

Olha K.: Jestem pracowniczką projektu WDpF dla Ukrainy 

i bardzo się cieszę, że zorganizowaliśmy takie owocne 

Spotkanie Informacyjno-Integracyjne z osobami 

z Ukrainy. Sama przyjechałam z Ukrainy z powodu wojny 

i bardzo chcę pomóc moim rodakom w Polsce. Spotkanie 

odbyło się 23 stycznia w naszym Warszawskim Domu pod 

Fontanną, w pozytywnej i serdecznej atmosferze. Była 

bardzo ożywiona rozmowa i wymiana doświadczeń. Nasi 

goście od razu otrzymywali odpowiedzi na większość 

pytań i realną pomoc. 

 

Ludzie z Ukrainy serdecznie dziękowali nam i całej 

społeczności Clubhouse International za działania 

Projektu „Warszawski Dom pod Fontanną dla Ukrainy – 

Clubhouse International Fund”. W naszej księdze 

podziękowań goście napisali: „Dziękujemy bardzo za 

wsparcie i pomoc – Ukraińcy z hostelu w Warszawie”, 

„Z wyrazami wdzięczności za wielkie serce pracowników 

Warszawskiego Domu pod Fontanną i jego członków”. 

 

Gorąco dziękuję za wsparcie i pomoc w organizacji 

spotkania: Andrzejowi, Konradowi,  Marcinowi, Pawłowi, 

Tadeuszowi, Maszy i innym osobom ze społeczności 

Domu-Klubu.  
 

 
 

Kasia B.: Myślę, że wszyscy czuliśmy na spotkaniu, jak 

cenne jest to, że tak wielu ludzi, którzy z powodu wojny 

opuścili Ukrainę, jest zatrudnionych w polskich 

instytucjach i projektach dotyczących zdrowia i pomocy 

społecznej. Dzięki temu uchodźcy pilnie potrzebujący 

pomocy otrzymują nie tylko konkretne wsparcie 

w zakresie zdrowia psychicznego, niepełnosprawności, 

miejsca zamieszkania czy wykształcenia, ale także 

poczucie bliskości, szczególnego zrozumienia 

i bezpieczeństwa. 

Olha, która pracuje w naszym Domu-Klubie, codziennie 

wsłuchuje się w czasem niewiarygodne historie ludzi, 

którym udało się uciec z Ukrainy, w ich ból i strach 

o bliskich, którzy zostali. Podczas tego spotkania niektóre 

osoby od razu otrzymały potrzebne informacje 

i wsparcie, ale Olha zebrała też dodatkową ankietę na 

temat potrzeb ludzi. Spędziła kilka następnych dni na 

poszukiwaniu i oferowaniu im odpowiedniej pomocy. 

W tej grupie uchodźców najczęściej dotyczyło to dostępu 

do ukraińskojęzycznych psychiatrów oraz pomocy 

w formalnym potwierdzeniu orzeczenia o niepełnos-

prawności, aby móc korzystać z praw na takich samych 

zasadach jak Polacy z niepełnosprawnością. 



To wszystko dzieje się bardzo naturalnie wśród nas – 

członków i pracowników naszego Domu-Klubu, przy 

upieczonej przez członków i członkinie szarlotce. 

Fantastyczna i niezwykle wzmacniająca jest świadomość, 

że działamy dzięki solidarności całego ruchu Clubhouse 

Internatoinal. Nie jesteśmy sami! 

 
 

Wieści z Biura WDpF 

 

 

W czwartek 26 stycznia pożegnaliśmy na 

Powązkach Panią Julittę Gajos –  wieloletnią 

Przewodniczącą Wspólnoty Mieszkaniowej 

naszego budynku.  

 

Pani Julitta była wielką przyjaciółką naszego Domu od 

początku naszego powstania, wiele razy wspomagała nas 

w różnych trudnych sytuacjach. Niestety ostatnie lata 

spędziła już we własnym mieszkaniu, gdzie ją 

odwiedzaliśmy. Na Powązkach złożyliśmy w imieniu 

WDpF i Zespołu Regionalnego wiązankę z przekazem:  

 

ŻEGANAMY PANI JULITO! 

DZIĘKUJEMY ZA WIELKIE SERCE I WSZELKĄ POMOC 

 

Ja osobiście nigdy nie zapomnę Pani Julity jako bardzo 

dobrego i mądrego człowieka. W ostatnich latach 

spędziłam wiele godzin przy jej łóżku – bardzo dużo mi to 

dało.  
Kasia B.  

 
 
A to wspomnienie Tadeusza z tej uroczystości:  

 

Chciałbym tutaj napisać kilka zdań o poważnej 

uroczystości pogrzebowej, która odbyła się kilka dni 

temu. Razem z Katarzyną B. żegnaliśmy panią Julittę 

Gajos, naszą – tj. Domu pod Fontanną sąsiadkę z góry. 

Msza święta w kościele pw. św. Karola Boromeusza była 

bardzo uroczysta. Było niewiele osób, ale nastrój bardzo 

podniosły. Ksiądz celebrujący krótko, ale ładnie 

powiedział na temat Ewangelii świętej przypisanej na ten 

dzień. Po mszy świętej odbył się długi tego mroźnego dnia 

kondukt za trumną nieodżałowanej Julitty na zupełnie 

inny kraniec Cmentarza Powązkowskiego przy ulicy 

Tatarskiej. Tam nad grobem odczytałem moje 

pożegnanie, co uprzednio skonsultowałem z Kasią, 

a także z panią Ireną. Potem zaproszeni, zmarznięci 

wypiliśmy herbatę w „Stole” na Nowolipkach i udaliśmy 

się do Domu pod Fontanną.       
Tadeusz S. z SI    

        

Poniżej informacje od Marty: 

 

Wszystkie konieczne sprawozdania złożone!  

Kasia, Danusia i Marta z dużym wsparciem Sekcji 

w terminie złożyły sprawozdania w związku z naszą 

umową na Klub samopomocy „Warszawski Dom pod 



Fontanną”. Składaliśmy dwa sprawozdania: częściowe za 

rok 2022 oraz końcowe za lata 2020-2022. Do złożenia 

mieliśmy również sprawozdanie z realizacji umowy 

WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO za rok 2022, nad 

którym pracowały Ola S., Hania G. i Marta W.  

Pisanie sprawozdań, choć żmudne, jest świetną okazją do 

podsumowania i przypomnienia sobie ubiegłorocznych 

działań. Naprawdę dużo wspólnie zdziałaliśmy! 

Zachęcam do czytania :) 

 

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:  

 Urlopy: 

30.01.2023 r. Beata i Ola. 

02.02.2023 r. Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 27.01.2023 
 
 

Podsumowanie Zebrania Generalnego 27.01.23 

Prowadzenie: Ola 

Notowanie: Julia 

Osoby obecne: Olga O., Beata P.-M., Iwona W., Andrzej 

G., Marek P. 

 

Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się 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 na rzecz Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

 
*** 

Wydanie Newslettera – Sekcja Interdyscyplinarna 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 898Obsługi Domu: 508 492 762. 
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