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Uwaga, uwaga! Tak właśnie – bannerem i hasłem – 
sygnalizujemy, że jest już połowa marca! Co z tego 
wynika? Otóż to, że nieuchronnie zbliża się termin 
rozliczeń, przy okazji których można wesprzeć WDpF 
przekazując 1% podatku na stowarzyszenie  
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, 
KRS: 0000061865! Będziemy o tym przypominać  
w nadchodząych tygodniach :) 

Redakcja 
 

Sekcja Administracji 
 

Pewnego dnia w WDpF. Zmontowanie stołu nie 
wydawało się nam z Olgą wielkim wyzwaniem, bo przecież 
co może pójść nie tak? Założyliśmy nawet, że uda się  
w jakąś godzinę. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy 
okazało się, że w blacie brakuje otworów do zamonto-
wania stelażu, a my musimy odkryć, w jaki sposób 
obsługuje się wiertarko-wkrętarkę, z którą nie mieliśmy 
wcześniej doświadczeń. Po licznych próbach na drew-
nianych odpadkach z warsztatu i sporej ilości stresu 
odnośnie tego, jak blat zniesie wiercenie w nim i czy nie 
przebijemy go na wylot – udało się! Czeka nas jeszcze 
przemeblowanie, żeby stół nie zajmował całej przestrzeni 
niewielkiego pomieszczenia naszej Sekcji :) 

Jacek 

  
 

Relacja i  wrażenia po spotkaniu.  08.03. z Iwoną W. 
z SZE reprezentowałyśmy WDpF w spotkaniu “Wspieranie 
osób najuboższych” w ramach konsultacji strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, o której mogli-
ście poczytać w poprzednim Newsletterze. Udało nam się 
przedstawić wszystkie zebrane postulaty i głosy od trzech 



Sekcji. Zaczęłam od propozycji, która pojawiła się w SA, by 
nie używać określenia “osoby najuboższe”, a zamiast tego 
wskazywać na przejściowy stan, sytuację ubóstwa czy 
trudności finansowych, w jakich osoba się znalazła i może 
to zmienić. Ten głos został bardzo dobrze przyjęty, wręcz 
określony jako “uchwycenie ducha strategii”. Mówiłyśmy 
o wyzwaniach zawodowych dla osób, które chcą i mogą 
pracować, postulowałyśmy poszerzenie oferty odpowia-
dającej na różne potrzeby i możliwości. Iwona poruszyła 
temat trudności w podjęciu pracy przez ludzi  
z “podwójnym statusem” – emerytki i osoby  
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wypowiadała się 
też w temacie potrzeby wsparcia przez asystenta  
w załatwianiu spraw urzędowych na podstawie własnych 
doświadczeń i oczekiwań, sporo osób odnosiło się do jej 
wypowiedzi. Poza tym przedstawiłyśmy postulaty 
związane z mieszkalnictwem, np. udostępnianiem przez 
miasto większej liczby lokali, potrzebą własnego dachu 
nad głową sprzyjającą zdrowieniu i usamodzielnieniu, 
dałyśmy przykłady mieszkań chronionych czy treningo-
wych, ale też hosteli. Kolejna poruszona sprawa, to 
potrzeba powszechnego dostępu do Asystentów 
Osobistych Osób z Niepełnosprawnościami (AOON), 
wspierających w samodzielnym załatwianiu spraw. 
Zgłosiłyśmy temat, na którym zależało SOD-owi o wpływie 
wydatków na leki na sytuację finansową. Przekazałyśmy 
także głos, że sytuacja trudności finansowych może 
wynikać z problemów zdrowia psychicznego, co ma 
związek właśnie m.in. z lekami, trudnością w znalezieniu  
i utrzymaniu pracy czy popadnięciem w długi przez pobyt 
w szpitalu. Nasze postulaty zostały przyjęte przez 
współtwórców do dalszych prac nad strategią, na niektóre 
kwestie otrzymałyśmy, dość ogólne, odpowiedzi. 

Olga 
 

Zgadzam się z tym, że spotkanie nt. "pomocy 
najuboższym" potoczyło się sprawnie i rzeczowo. My jako 
Dom Klub przedstawiliśmy się z jak najlepszej strony. 
Omówiłam również swoją trudną sprawę (podwójnego 
statusu). Był spory odzew na ten temat. Jednak według 
mnie wypowiedzi były ogólnikowe i raczej wymijające 
(tzn. żadnych konkretów). 

Iwona W. z SZE  
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Chcielibyśmy podzielić się wspomnieniem o Pawle 
Bagińskim – członku naszej sekcji, które napisał Tadeusz  
z SA. Paweł zmarł dn. 19 lutego. Tadeusz wraz z Martą byli 
na jego pogrzebie. 
 

„8.03.2021 r. 
Dziś jest międzynarodowe święto kobiet (daw. Dzień 
Kobiet), a my jako WDpF, pożegnaliśmy naszego kolegę – 
Pawła Bagińskiego. To był „swój człowiek” – przystojny, 

wysoki, siwy, a przy tym skromny i kulturalny. Prawie 
zawsze jak miał dyżur w barku (to miejsce między jadalnią 
a kuchnią, gdzie dostępne są bezalkoholowe napoje, 
owoce, słodycze, przekąski) był uśmiechnięty. Paweł 
bardzo lubił te dyżury – tak myślę… Chciał służyć pomocą  
i w ten właśnie sposób działał na rzecz wspólnoty, jaką 
jest, bez wątpienia, nasz Dom pod Fontanną. Był „jednym 
słowem” pożytecznym i porządnym, oraz często 
zadowolonym, jej uczestnikiem. 
Chciałbym tu wspomnieć, że Paweł był bardzo otwarty na 
wszelkie zmiany czy sugestie co do swojej osoby. 
Oczywiście nie twierdzę, że pod moim wpływem – ale 
przestał palić papierosy, a także zadbał o siebie. Poddał się 
operacji wszczepienia endoprotez w stawy biodrowe.  
Po tej operacji wrócił zadowolony i radosny do Domu-
Klubu, a także do swojego ulubionego zadania – bycia 
barmanem. Czasem spotykaliśmy się tam… Ostatnio 
bywałem w Klubie tylko w poniedziałki, bo to był jedyny 
dzień, kiedy mogłem na Nowolipki przyjeżdżać. Natomiast 
dzisiejszego poniedziałku pożegnaliśmy go wraz z Martą  
w imieniu całej naszej społeczności. Na jak długo?  
Nie wiadomo… Jego serce przestało bić…” 
 

Tadeuszu – dziękujemy za ten piękny tekst. Poniżej – 
zdjęcie Pawła (z lewej) i Maćka, którego też pożegnaliśmy, 
w ubiegłym roku. Spoczywajcie w pokoju. 

Ola De w imieniu SOD 
 

 
 

Relacje ze spotkania ROP (24.02.2021 r.) .  Razem 
z Iwoną W. z SZE i Olą De. z SOD uczestniczyłyśmy  
w IV Spotkaniu Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Ja uczestniczyłam do tej pory w każdym 
spotkaniu jako oficjalna reprezentantka WDpF w ROP. 
Cieszę się, że takie spotkania wzbudzają zainteresowanie  
i za każdym razem ktoś z członków bądź pracowników 
dołącza. W lutym minął rok od powstania Rady, a liczba 



zrzeszonych organizacji powiększyła się do 86.  
Na spotkaniu Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej 
Chmielowiec, opowiadał o podejmowanych przez Biuro 
Rzecznika działaniach. Była mowa o nowych modelach 
dochodzenia swoich praw przez pacjentów oraz 
możliwościach korzystania z Tarczy Antykryzysowej przez 
organizacje pozarządowe. Była też część dyskusyjna,  
w której organizacje poruszały liczne kwestie. Chętnym 
osobom z WDpF udostępnimy materiały. 

Marta 
 

Z pomocą Marty udało mi się zgłosić w imieniu WDpF 
pytanie do przedstawicieli Biura RPP – o to, w jaki sposób 
prowadzona jest ewaluacja (sprawdzanie efektywności 
działań w celu ich ew. poprawienia) infolinii dla 
pacjentów. Dodałam, że zdarzyło nam się doświadczyć 
przekazywania rozbieżnych/niespójnych informacji przez 
różnych pracowników infolinii w jednej sprawie. Udało się 
uzyskać odpowiedź: Dowiedziałyśmy się, że Biuro cały czas 
pracuje i będzie pracować nad jakością działań infolinii 
oraz eliminowaniem nieprawidłowości. Liczba telefonów  
i interwencji znacznie wzrosła w okresie pandemii, 
infolinia udziela odpowiedzi niesztampowych i nie ze 
skryptu – obszerny zakres tematyczny wymaga szerokiej 
wiedzy prawnej i medycznej – mogą więc pojawiać się 
niejasności. W ramach programu „Koncepcji Rozwoju 
Infolinii RPP” planowane są ankiety satysfakcji dla 
pacjentów. Pan Bartłomiej Chmielowiec przeprosił  
za nieprawidłowości i podzielił się wskazówkami co można 
zrobić w takich sytuacjach. 

Ola De 
 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

 

Newsletter Clubhouse International.  W tym 
tygodniu udało mi się zapoznać z najnowszym numerem 
Newslettera Clubhouse International. Głównym tematem 
numeru były działania zdalne – przedłużający się czas 
pandemii sprawił, że wiele z dotychczasowych działań 
stacjonarnych musiało przybrać wirtualną formę. Jednym 
z tematów był pierwszy wirtualny trening członków 
zespołu ds. Rozwoju Domu-Klubów. W ciągu dwóch 
tygodni stycznia i lutego, w pierwszym zdalnym treningu 
wzięło udział 10 pracowników i 5 członków z Domów-
Klubów z Kanady, USA, Finlandii i Australii. Trening 
obejmuje prezentacje, jak i praktyczne wskazówki mające 
przygotować uczestników do odbywania wizyt 
akredytacyjnych. Innym istotnym tematem była pierwsza 
zdalna wizyta akredytacyjna (zakończona sukcesem!), 
która miała miejsce w Domu-Klubie w Amsterdamie. 
Przed wizytą odbyły się staranne przygotowania wraz  
z zespołem akredytacyjnym, tak aby członkowie  
i pracownicy Domu-Klubu wiedzieli czego się spodziewać. 

Podczas wizyty grupa akredytacyjna uczestniczyła  
w działaniach i spotkaniach Domu-Klubu za pomocą 
platformy Zoom. Odbyły się rozmowy z członkami oraz 
pracownikami. Według relacji Domu-Klubu  
z Amsterdamu, po pewnym czasie nie dało się odczuć 
różnicy między zdalną formą wizyty a stacjonarną! 
Oprócz tego, w odpowiedzi na przedłużającą się 
pandemię, bazy treningowe Clubhouse International 
pracują nad dostosowaniem programów treningowych do 
wirtualnych warunków. Clubhouse International wierzy, 
że wirtualny trening może okazać się skutecznym 
wsparciem dla Domów-Klubów, które poszukują 
sposobów na rozwinięcie możliwości, które oferują 
członkom. Więcej informacji już wkrótce! 
W Newsletterze przedstawiono również historię Isabelle 
Kalisy, opisano stworzenie portalu dla Domów-Klubów,  
a także zapowiedziano, że 1 czerwca odbędzie się 
Clubhouse Giving Day. Zachęcam do zapoznawania  
się z Newsletterem Clubhouse International! 

Julia 
 

Pomysły na lepszy nastrój.  Tydzień temu, na 
poniedziałkowym spotkaniu Sekcji Zatrudnienia i Edukacji, 
dużo czasu poświęciliśmy rozmowie o naszych sposobach 
na gorszy nastrój. Powstał dzięki temu krótki poradnik, 
którym chcemy się też podzielić z resztą Domu-Klubu. 
Mamy nadzieję, że nasze pomysły zainspirują Was  
i że podzielicie się własnymi. :) 
 

 
Grafika autorstwa Iwony z SZE 

 
Moje sposoby to długie spacery z psem czy posiadanie 
kota. Czytam gazety sportowe, oglądam wystawy 
malarskie i ciekawe filmy, dużo rozmawiam z przyjaciółmi. 

Paweł 



Interesuję się dalekimi krajami i innymi kulturami. 
Zaczęłam czytać i oglądać filmy o codziennym życiu  
w najodleglejszych zakątkach świata, np. na Bliskim 
Wschodzie, Azji czy w Ameryce Południowej. Pozwala mi 
to zapomnieć o izolacji i poszerzać pasję podróżowania. 

Agnieszka 
 

Moim sposobem na gorsze samopoczucie psychiczne jest 
puszczanie sobie na słuchawkach filmików z YouTube  
z tłami dźwiękowymi – np. kawiarenka z muzyką jazzową, 
odgłosy lasu czy wsi. Zamykam oczy i słucham.  

Marek 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy.  Ola Ka. z SOD ma zwolnienie 
lekarskie do 2 kwietnia 2021 r. W związku z tym na ten 
tydzień do pracy w SOD przeszła Olga z SA. Dziękujemy za 
spontaniczne międzysekcyjne wspieranie SOD w ubiegłym 
tygodniu. Marta uzyskała w zeszły piątek pozytywny wynik 
testu na koronawirusa, w związku z czym nie będzie jej  
w pracy w tym tygodniu - trzymajmy kciuki, żeby się na 
nim skończyło!  

Kasia 
 

Doposażenie Warszawskiego Domu pod 
Fontanną –  kontrola z Centrum Komunikacji  
Społecznej (CKS).  Gdyby nie pandemia, pan Patryk 
Jesiotr (opiekun naszej umowy w CKS) przyszedłby do 
WDpF osobiście, aby zobaczyć sprzęty zakupione  
w ramach dotacji. Okoliczności sprawiły, że w ramach 
kontroli mieliśmy przesłać zdjęcia wszystkich sprzętów, 
czyli: trzech laptopów z akcesoriami, stołu konferen-
cyjnego, przełącznika sieciowego, twardych dysków, 
zasilacza UPS, kuchenek i okapów. W przygotowanie 
dokumentacji włączyli się: Ola De., Ola Ka., Jacek, Olga, 
Paweł (informatyk) i ja. 

Marta  
 

 
Jedno ze zdjęć przesłanych do CKS – twarde dyski w użyciu! 

Foto: Paweł. 
 

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami.  To 
temat jednego ze spotkań konsultacyjnych związanych  
z powstawaniem strategii rozwiązywania problemów 

społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030.  
Na spotkaniu, które odbyło się 10 marca byłam ja i Sylwek 
O. z SOD. Wkrótce podzielimy się wrażeniami. 

Marta 
 

Przygotowanie wniosku na Zebranie Generalne.  
Ja i Kasia szykowałyśmy wniosek dot. zasad podjęcia 
pierwszych po przerwie wspólnych działań na terenie 
WDpF. Decyzje, które podjęliśmy na Zebraniu Generalnym 
w związku z tym wnioskiem znajdziesz w punkcie 
„Podsumowanie Zebrania Generalnego z dnia  
12.02.2021 r.” 

Marta 
 

Podsumowanie Zebrania 
Generalnego 12.03.2021 r. 
 

Za Zebranie Generalne odpowiadała SOD, łączyła  
i prowadziła Ola De, notowała Olga z SA. 
Udział wzięli: SZE: Agnieszka, Julia, Daria tel., Iwona W., 
Paweł B., Piotr Sz. SOD: Grażyna, Magda C., Piotr C., 
Ryszard, Piotr S. SA: Jacek, Kasia, Mirek, Tadeusz tel. 
 

Wniosek Biura dotyczący podjęcia pierwszych po przerwie 
wspólnych działań na terenie WDpF: Kasia w imieniu Biura 
opowiedziała o wniosku. Wszystkie sekcje się zgodziły na 
maksymalną liczbę – 6 – jednocześnie przebywających  
na terenie WDpF osób. Wszyscy zgodziliśmy się też  
na używanie wielorazowych naczyń, o ile będą wyparzane 
w wystarczającej temperaturze w zmywarce. Kasia 
dodała, że trzeba jeszcze wyjaśnić możliwości naszej 
zmywarki w odniesieniu do aktualnych wytycznych  
o temperaturze. 
Wszystkie sekcje się zgodziły na samodzielne sięganie po 
naczynia, bez pośrednika. 
Wszyscy zgodzili się też na wyeksponowanie we 
wspólnych zasadach punktu o powiadomieniu osoby 
bliskiej w razie potrzeby, zgadzamy się, że to tylko 
propozycja i nie jest to obligatoryjne. 
Wniosek w całości mamy przyjęty, z kilkoma dodatkowymi 
wskazówkami. 
Kasia przypomina, że początek kwietnia jako koniec 
porządków to plan optymalny, ale bierzemy pod uwagę 
bieżącą sytuację w Polsce i możliwość, że to się przedłuży.  
 

Ogłoszenia indywidualne: Grażyna z SOD: okleina 
samoprzylepna do ścian, ok. 2 rolek, beżowa we wzorki, 
prośba o dosłanie zdjęcia. 
Iwona W.: Instrukcja do wywiercenia dziury i wkręcenia 
kołków, propozycja od Oli De zgłoszenia się mailowo do 
SOD. 
Kasia: nadal aktualna oferta Maćka o płytach CD. 
Prośba o stolik pod telewizor od Agnieszki min.73x75 blat 
Harmonogram na przyszły tydzień został przyjęty. 
 



 
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 
współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.  

 

                     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 – Jacek;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Kasia i Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania zdalne.  
Znajdziesz nas pod e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. sekcji:  

Administracji: 505 923 735, Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898, Obsługi Domu: 508 492 762 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

