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Cześć!  Przed Wami szósty numer 

naszego Newslettera. Zapraszamy do 

lektury! Przypominamy, że na jego 

końcu znajdziecie harmonogram wy-

darzeń na ten tydzień :) 

Redakcja 
 

Nasze  
Stowarzyszenie 

 

W związku z decyzją WDpF  

o przekazywaniu Newsletterów 

wszystkim członkom naszego 

Stowarzyszenia,  Rada Koordy-

nacyjna pisze do jego 

członków:  Wyrażamy radość  

z powodu udostępnienia członkom  

i członkiniom Stowarzyszenia 

Newslettera przygotowywanego 

przez społeczność WDpF. Dzięki 

temu wszyscy będziecie mogli 

dowiadywać się o tym, co z tygodnia 

na tydzień dzieje się w warszawskim 

Domu-Klubie. Oddając w Wasze ręce 

ten i wszelkie inne numery, 

zrealizowany zostanie jeden  

z priorytetów Rady na 2020 rok, by 

wzmocnić komunikację pomiędzy 

WDpF a Stowarzyszeniem poprzez 

stworzenie kanału przepływu 

informacji. Mamy nadzieję, że 

Newsletter takim drożnym kanałem 

będzie.  
Rada Koordynacyjna Zespołu Regionalnego  

Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 

Sekcja Obsługi Domu  
 

Sekcja Obsługi Domu spotyka się na 

Skype we wtorkowe popołudnia. 

Wymieniamy się wtedy wieściami 

oraz przekazujemy sobie i dyskutu-

jemy ważne sprawy i wątki. Ostatnio 

między innymi udało nam się: 

1. zbierać ciekawe pomysły i treści do 

newslettera (patrzcie poprzednie 

numery ;),  

2. odnaleźliśmy w końcu ofertę 

przystępnej w wyglądzie fontanny do 

recepcji lub na korytarz WDpF (do 

zakupu brakuje nam jeszcze 200 zł), 

3. ustaliliśmy też, że w przyszłym 

tygodniu będzie jedna gimnastyka - 

w środę o 10:00, 

4. uzupełniliśmy swój wypracowany 

plan zdalnych spotkań sekcji  

o punkt: “czy wszyscy znają  

i akceptują plan, oraz czy ktoś chce 

dodać nowy punkt do planu?” Taki 

mały, wewnętrzy, sekcyjny Kaizen :) 

(czyli drobne udoskonalenie). 
 

A oto i ona, fontanna! Dajcie znać,  

co myślicie i czy wam się podoba. Ma  

94 cm wysokości, 48 cm szerokości  

i waży 35 km, jest przeznaczona do 

użytku wewnętrznego i zewnętrz-

nego :) Nie jest to priorytet naszej 

sekcji, ale zbieramy pieniądze na ten 

cel od dłuższego czasu i nadal 

przeglądamy oferty.  

Ola De i Ola Ka 
 

 
 

Relacje ze spotkania na Zoomie 

z wolontariuszami z obszaru 

opiekuńczo- leczniczego orga-

nizowane przez Szkołę Lide -

rów.  We wtorek 23 czerwca, kiedy 

część z was oglądała "Można 

panikować" w ramach wieczoru 

wtorkowego, silna reprezentacja 

międzysekcyjna w składzie Sylwek, 

Marek i Ola Ka mężnie stawiała czoła 

ataczkom paniczki prowadząc szkole-

nie dla wolontariuszy. Mimo kilku 

problemów po drodze przedstawili-

śmy prezentację na temat 

międzynarodowego modelu Domu-

Klubu i działalności naszego 

Warszawskiego Domu pod Fontanną, 

odpowiedzieliśmy na pytania 

przedstawione przed i w czasie 



szkolenia, a na koniec wywiązała się 

całkiem żywa dyskusja :) 
Marek 

 

Jestem ciekawa co podobało się 

uczestnikom w naszym spotkaniu,  

a co mniej. Dowiemy się tego na 

podstawie odpowiedzi uczestników 

w ankiecie. Bardzo dobrze współpra-

cowało mi się z Markiem i Sylwkiem. 

Myślę, że stworzyliśmy dobry zespół  

i dobrze się nawzajem uzupełniliśmy. 

Dla mnie było to ciekawe 

doświadczenie - pierwszy raz 

współprowadziłam spotkanie na 

Zoomie. Przed spotkaniem mogliśmy 

liczyć na wsparcie techniczne 

organizatorki oraz wsparcie  

w przygotowaniach treści ze strony 

członków i pracowników WDpF.  

Ola Ka 
 

Na spotkaniu było fajnie. Poznaliśmy 

spore grono wolontariuszy z różnych 

instytucji. Spotkanie było ciekawe  

i wiele wnoszące dla wszystkich. 

Wymienialiśmy się naszymi doświad-

czeniami ze współpracy z Domu-

Klubu, a uczestnicy opowiadali nam  

o swoich trudach, jakie napotykają. 

Myślę, że spotkanie było bardzo 

owocne dla obydwu stron.  
Sylwester 

 

 
 

Noce są długie dla tych, na których 

leki nie działają usypiająco. Co robić? 

Jeśli pogoda sprzyja (co ostatnio nie 

ma miejsca, ciągłe zachmurzenie) 

można obserwować nasz wszech-

świat. No może nie cały, ale jego 

część, czyli niebo. Próbuję się tym 

zająć ostatnimi czasy. Nie mam 

lunety czy teleskopu, ale luneto-

lornetkę. 

Co można w najbliższym czasie 

zobaczyć na niebie? W lipcu - pełnię 

księżyca oraz, tego samego dnia, 

choć lepiej powiedzieć nocy, 

częściowe zaćmienie księżyca - czyli 

sytuację, kiedy Ziemia znajduje się 

między Słońcem a Księżycem, 

zasłaniając Księżyc. Wtedy właśnie 

mamy do czynienia z zaćmieniem 

Księżyca (a dokładniej zaćmieniem 

półcieniowym - zachęcam do skorzy-

stania z Wikipedii, by sprawdzić co to 

dokładnie oznacza). Czy wtedy 

księżyc staje się czerwony, wręcz 

krwisty? - zobaczymy. 

Jak znaleźć te obiekty? Najprościej 

zainstalować sobie na komórce 

aplikację do obserwacji nieba. Ja 

korzystam z anglojęzycznej aplikacji 

Star Walk 2. 
Piotr 

 

Sekcja Zatrudnienia 
i Edukacji 

 

Stres podczas szukania pracy  

i  w czasie rozmowy kwalif ika -

cyjnej  – taki był temat 

poprzedniego spotkania o ścieżkach 

zawodowych. Spotkania organizu-

jemy na Skype. Biorą w nich udział 

osoby, które łączą się internetowo, 

ale też osoby, do których dzwonimy 

ze Skype na komórkę lub numer 

domowy. W tym spotkaniu 

czestniczyło 6 osób. O ostatnim 

spotkaniu rozmawiam z Darią, 

członkinią Sekcji Zatrudnienia  

i Edukacji. 
 

Marta: Cześć Daria! Co najbardziej 

zapamiętałaś z tego spotkania? 

Daria: Zapamiętałam jedno  

z ćwiczeń. Żeby poświęcać czas na 

cztery sprawy: refleksję, relaks, 

regenerację i rekreację. 
 

Jak na co dzień radzisz sobie ze 

stresem? 

Ogólnie – biorę się za robotę. Staram 

się być w ruchu (np. sprzątam  

i gotuję). Poza tym piszę pamiętnik, 

rozmawiam z babcią, mamą  

i z innymi przyjaznymi osobami, 

wyszywam, śpiewam, czytam książki 

i gazety, oglądam filmy, robię sobie 

kąpiele relaksacyjne... Paliłam – ale 

oceniam, że to nie jest dobry sposób 

walki ze stresem. Tylko pogarsza się 

zdrowie. Cieszy mnie robienie bliskim 

prezentów. W planie mam częstsze 

wychodzenie na spacery. 
 

Jakie widzisz relacje pomiędzy 

stresem a pracą? 

Jak człowiek pracuje, to odchodzi mu 

stres, że nie będzie miał z czego 

zapłacić rachunków, albo za jedzenie. 

Nie ma stresu związanego  

z podstawowymi sprawami. Mniejszy 

stres jest wtedy, kiedy ma się 

optymistyczne nastawienie do pracy. 
 

W spotkaniach bierzesz udział przez 

telefon. Jak oceniasz taką 

możliwość? 

Wolałabym tradycyjnie przez Skype, 

a nie przez telefon. Na razie nie mam 

takich możliwości. 
 

PS Daria wspomina o ćwiczeniu 

zaproponowanym przez Timothy 

Gallweya, który przedstawił swoją 

metodę coachingu w książce 

„Wewnętrzna gra: stres”. Zachęca on 

do zastanowienia się czy i ile 

spędzasz czasu tygodniowo na: 

Regeneracji, Relaksie, Rekreacji  

i Refleksji. Czy w którymś z obszarów 

dostrzegasz braki, czy chcesz coś 

zmienić. Pomyśl o sobie i o tym, jaki 

jest / byłby dla Ciebie optymalny czas 

spędzony na poszczególnych „R”.  
(Źródło: https://primalife.pl/...) 

https://primalife.pl/style/sposoby-radzenia-sobie-ze-stresem-techniki-i-cwiczenia-ktore-ci-to-ulatwia


Spotkanie organizowane w ramach projektu 

"Wykorzystaj szansę - Warszawski Program 

Zatrudnienia Przejściowego" współfinansowanego 

przez m.st. Warszawa. 

Marta 
 

Spotkania Sekcji  Zatrudni enia  

i  Edukacji  na Skype Jednym  

z najważniejszych kanałów 

komunikacji w zdalnych działaniach 

Domu-Klubu są spotkania Sekcji. Jest 

to czas na dzielenie się najważ-

niejszymi informacjami, wspólne 

podejmowanie decyzji, rozdzielanie 

pomiędzy siebie zadań sekcji, ale też 

na zobaczenie/usłyszenie się  

i rozmowę o tym, co u nas słychać. 

Spotykamy się dwa razy w tygodniu – 

w poniedziałki o 11:00 i w czwartki  

o 15:00. Całe spotkanie trwa 

maksymalnie godzinę. Łączymy się ze 

sobą internetowo (skajpowo), ale 

istnieje też opcja uczestniczenia  

w spotkaniu telefonicznie. Chcesz 

dołączyć? Skontaktuj się telefo-

nicznie, mailowo lub wyślij 

wiadomość na Skype (login: 

wdpf.wdpf). A oto typowy plan 

spotkań SZE: 

1. Wybór prowadzącego spotkania  

i skryby, informacja kto jest osobą 

techniczną 

2. Wieści od obecnych (rundka, 

chętne osoby) 

3. Tematy związane z działaniem 

sekcji i/lub Domu-Klubu (np. 

„Zebranie opinii i pomysłów na 

stacjonarne działania w WDpF”) 

4. Wirtualna tablica zadań: 

Obowiązkowe: 

-  reach-out 

- sprawy międzynarodowe i tłuma-

czenia 

-  teksty do newslettera 

-  grafiki do newslettera 

-  koordynator Newslettera 

Dodatkowe: 

-   wyszukiwanie ogłoszeń o pracę 

- wyszukiwanie kursów i szkoleń 

5. Sprawy inne wniesione 

Zapraszam! 

Agnieszka 
 

 
Grafikę przygotowała Monika 

 

Sekcja Administracji  
 

O zdalnych spotkaniach SA. 

Chciałbym napisać kilka zdań na 

temat naszych WDpF-owych spotkań 

poprzez Skype’a, w moim wypadku 

przez telefon stacjonarny. Spotkania 

Sekcji zwykle trwają blisko godzinę. 

Nie siedzimy razem przy wspólnym 

stole, jak to ma miejsce na 

spotkaniach w WDpF. Pewnie 

dlatego prawie każdy słuchacz, czy 

zabierający głos, myśli tylko o sobie  

i swojej sprawie. Wyjaśnię to na 

moim przykładzie: zaproponowałem 

rozdawanie Newslettera przez 

pracownika, który musiałby 

zawczasu wydrukować potrzebne 

egzemplarze (ile?), po czym musiałby 

czekać na mnie, żebym zgłosił się  

i odebrał ten wydrukowany czy 

skserowany numer.  

Chciałbym tu również nadmienić, że 

tak długie rozmowy telefoniczne nie 

pozostają bez wpływu na nasz 

organizm. Dobre są rzadko, i jeżeli są 

konieczne. Nie chciałbym być źle 

zrozumiany, ale nie będę ukrywał, że 

wolę spotkania osobiste w WDpF-ie.  

Tadeusz 

A gdyby tak…  powymieniać się 

papierowymi listami? Pisanie listów 

to nie tylko droga metoda wymiany 

informacji, ale także coraz rzadziej 

praktykowana umiejętność wymaga-

jąca skupienia i cierpliwości. 

Zastanawialiśmy się, czy znalazłby się 

tutaj ktoś chętny, aby nawiązać 

listowny kontakt z innymi członkami 

społeczności WDpF? 
 

Moja poranna gimnastyka.  

Przed pandemią uprawiałem sport 

dość regularnie. Treningi zwykle były  

o 7:30. Wspólna motywacja osób 

wynikająca z aktywności w grupie, 

czyli poprawa swojej sprawności, to 

rzecz, którą ceniłem najbardziej. Gdy 

tego zabrakło, zupełnie nie mogłem 

zebrać się do jakichkolwiek 

regularnych ćwiczeń w domowym 

zaciszu. Dopiero WDpF-owa 

gimnastyka zaproponowana przez 

Olę z SA pozwoliła mi odnaleźć 

podobnego rodzaju motywację. 

Mimo, że odbywa się za 

pośrednictwem łączy internetowych, 

to jednak pozwala poczuć wspólnotę. 

Te kilka tygodni całkiem regularnej 

aktywności bardzo dobrze mi zrobiło, 

dzięki naszym spotkaniom ponownie 

poczułem motywację do ruszania się. 

Dlatego w tym miejscu chciałem 

podziękować Oli z SA i dwóm Olom  

z SODu za wprowadzenie tej 

inicjatywy w życie – to rzecz 

doskonała! Zachęcam wszystkich do 

dołączenia do wspólnych ćwiczeń :) 

Jacek 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Działanie WDpF w bieżącym 

tygodniu (t j .  29 czerwca 2020 

do 3 l ipca 2020) . Pozostajemy 

przy działaniach zdalnych (spójrz 

poniżej na harmonogram). Ponadto 

pracownicy otrzymali zgodę Rady 



Koordynacyjnej, aby mieć możliwość 

umawiania się w WDpF lub poza nim  

z członkami w związku z ich 

konkretnymi potrzebami. Pomysł ten 

spotkał się z akceptacją na 

spotkaniach wszystkich trzech sekcji, 

w rozmowach indywidualnych  

z członkami oraz na Spotkaniu  

o działaniach Domu-Klubu  

26 czerwca. Możliwe jest spotkanie 

się w WDpF lub poza WDpF. Chęć 

spotkania zgłoś pracownikowi swojej 

sekcji. 

Kolejne decyzje dot. przyszłych 

działań WDpF będą podejmowane na 

Spotkaniu o działaniach Domu-Klubu 

3 lipca o 15:00 na Skype. Zapraszamy 

do współzarządzania! 
 

Zespół pracowniczy .  Z radością 

informujemy o przedłużeniu na czas 

nieokreślony umowy z Agnieszką. 

Dziękujemy za dotychczasowy wkład 

w działania WDpF, przede wszystkim 

za koordynację działań naszego 

Samopomocowego Klubu Pracy. 
 

Sprawy bytowe WDpF.  Trafiła do 

nas część środków z realizacji umowy 

na Klub samopomocy. Zabezpieczą 

nasze potrzeby na najbliższy czas. 
 

Wydłużenie terminu akredy -

tacji .  Clubhouse International poin-

formowało, że mając na względzie 

potrzebę ochrony bezpieczeństwa 

członkowskich Domów-Klubów oraz 

Zespołów Akredytacyjnych delego-

wanych do wizyt w Domach-Klubach 

na całym świecie (ang. Accreditation 

Faculty), wydłuża o rok wszystkie 

akredytacje uzyskane przed  

10 czerwca 2020 roku. 

Również dla nas oznacza to 

utrzymanie statusu akredytowanego 

Domu-Klubu o rok dłużej. Mamy 

nadzieję, że wykorzystamy ten czas 

przede wszystkim na rozwijanie 

naszych działań tak, aby jeszcze lepiej 

spełniać Międzynarodowe Standardy 

modelu Domu-Klubu, a także na 

zebranie środków na kolejny proces 

akredytacji. 
Marta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym: opracowanie graficzne - Jacek, pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr,  
korekta – Jan i Jacek.  

 
 
 
 


