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Na zdjęciu Tadeusz, fot. Jan S. 

 
Mój 1% na rzecz WDpF .   
W procentach określa się różne wartości lub zawartości. 
Na przykład: wartość spożywania chleba pszennego przez 
nasze społeczeństwo w porównaniu z całym spożyciem 
pieczywa. W dziesiętnych częściach procenta, czyli 
promilach bada się zawartość alkoholu we krwi 
przeciętnego kierowcy w naszym kraju ;) Natomiast 
istnieje również możliwość przekazania 1% podatku od 
swojego dochodu z pracy bądź emerytury czy renty na 
rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), którą w ten 
sposób się wspiera.  
Trzeba przyznać, że jest to akcja bardzo humanitarna – nie 
wiem, czy w innych krajach kultywowana. Dobrze, że 
mamy taką możliwość pomagania tym, którzy tego 
potrzebują. Ja, jako człowiek religijny, oprócz modlitwy  
w ich intencji, swoich kolegów i koleżanki z WDpF-u 
wesprę przekazując jeden procent podatku na rzecz tej 
wspólnoty. 

Tadeusz, członek WDpF-u od lat jedenastu 
 

 

Myślisz o wsparciu Warszaws kiego Domu pod 
Fontanną? To fajnie! Możesz to zrobić 
przekazując swój 1% na stowarzyszenie Zespół 
Regionalny Koal icj i  na rzecz Zdrowia 
Psychicznego KRS 0000061865!  
Przekazanie 1% podatku nie jest niczym trudnym,  
a pozwala wesprzeć wybraną przez ciebie Organizację 
Pożytku Publicznego (OPP). W swoim rocznym rozliczeniu 
musisz wskazać numer KRS wybranej organizacji (możesz 
go znaleźć w wykazie OPP np. na stronie 
https://pozytek.ngo.pl/) oraz kwotę do przekazania – jeśli 
rozliczasz się za pomocą programu lub on-line, kwota 
obliczy się automatycznie. W tym roku rozliczyć się można 
korzystając z oficjalnej platformy “Twój e-PIT”, przez 
Internet korzystając z dostępnych programów do 
rozliczania PIT-ów albo wysyłając druk Pocztą Polską  
do właściwego urzędu skarbowego. 
 
W dwóch najpopularniejszych przypadkach przekazanie 
1% przebiega następująco: 

https://pozytek.ngo.pl/


• jeśli wypełniasz PIT-37, czyli deklarację przychodów  
z pracy czy zleceń, numer KRS i kwotę 1% wpiszesz 
odpowiednio w polach 132. i 133., 

• w sytuacji, w której cały Twój dochód pochodzi  
z emerytury lub renty, a ZUS sam cię rozlicza,  
1% podatku przekażesz poprzez wypełnienie krótkiego 
oświadczenia PIT-OP 

 

Szczegółowe informacje dot. rozliczania się, także  
w przypadkach inne, niż opisane powyżej, znajdziesz na 
stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. 

 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

  

Wieczór Wtorkowy o podróżowaniu.                       
W ostatni wtorek odbyło się spotkanie poświęcone 
podróżom. W czasie spotkania mieliśmy okazję, by 
zwiedzić cały świat – pojawiło się wiele rekomendacji 
dotyczących miejsc do odwiedzenia, zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. Dowiedzieliśmy się jakie są najpiękniejsze 
miejsca w Wilnie, we Włoszech, a nawet... w Hong Kongu 
i Dubaju! Pojawiło się także kilka zabawnych anegdotek 
oraz dyskusji – między innymi o naszych preferencjach 
odnośnie sposobów podróżowania. Poniżej opinie części 
uczestników: 
 

Bardzo mi się podobał ostatni Wieczór Wtorkowy, 
uczestnicy ciekawie opowiadali o miejscach, które 
odwiedzili. Odpowiadałem za koordynację spotkania  
i zarządzanie porządkiem, a Julia zadawała pytania. 
Podobało mi się, że każdy miał okazję się wypowiedzieć. 
Uważam, że było to bardzo ciekawe spotkanie  
i dowiedziałem się o wielu nowych miejscach.  

Paweł 
 

Podobało mi się, bo wymieniliśmy dużo doświadczeń, 
wrażeń i refleksji z naszych podróży do różnych zakątków 
świata. Spotkanie zachęcało do dalszych podróży.  
Dla mnie szczególnie bliski był temat Wilna, w którym 
miałem okazję być i bardzo zachęciło mnie to, co Julia 
opowiedziała o swojej podróży na Malediwy.  

Piotr 
 

Na Wieczorze Wtorkowym podobało mi się to, że było 
powszechne zainteresowanie i rozmawialiśmy na dużo 
różnych tematów związanych z podróżami. Nie było 
sztywnej atmosfery, tylko każdy mógł podzielić się swoimi 
wrażeniami.  

Iwona 
 

Jak widać, Wieczór Wtorkowy przyniósł nam sporo 
podróżniczych inspiracji. Był fajną okazją, by dowiedzieć 
się czegoś więcej o innych krajach i kulturach, a także, by 
oderwać się od rzeczywistości :) 

Julia 

 
Grafika autorstwa Iwony z SZE 

 

Webinarium Clubhouse International.  Już w tę 
środę (24 marca) czeka nas ciekawe webinarium 
zorganizowane przez Clubhouse International. Tym razem 
tematem spotkania jest „Celebrating our standards” 
(„Świętujemy nasze standardy”), a prelegentami będą 
między innymi Joel Corcoran i Robby Vorspan. Zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych tematyką standardów 
Domów-Klubów oraz rozwijaniem swoich znajomości 
języka angielskiego :) 
 

Jeśli też chcesz wziąć udział w webinarium skontaktuj się 
mailowo lub telefonicznie z Sekcją Zatrudnienia i Edukacji. 

Agnieszka 
 

Spotkanie edukacyjne z wolontariuszami z FEN. 
W piątek odbyło się ostatnie spotkanie edukacyjne  
z wolontariuszami z Fundacji Edukacji Nowoczesnej. 
Spotkanie było przełożone z 5 marca, ale mimo zmiany 
terminu, frekwencja była spora – było nas 12 osób. 
Głównym tematem spotkania były usługi Google – na 
początku spotkania Diana i Patryk zaprezentowali historię 
powstania Google, a następnie przejrzeliśmy jakie usługi 
są oferowane przez Google. Każdy miał okazję by 
powiedzieć, z których usług korzysta i które poleca.  
Wolontariusze przygotowali łącznie dla nas trzy spotkania 
edukacyjne. Na pierwszym omawialiśmy słowniczek pojęć 
komputerowych, na drugim – bezpieczeństwo  
w Internecie, a na piątkowym – usługi Google. Dziękujemy 
za zaangażowanie wolontariuszy! Jeśli jesteś 
zainteresowany materiałami z któregoś ze spotkań 
edukacyjnych – zgłoś się do swojej Sekcji. 

Julia 
 

Sekcja Administracji 
 

Bieżące działania Sekcj i  Administracji .   
W minionym tygodniu na spotkaniach naszej sekcji 
mieliśmy do omówienia kilka ważnych spraw.  
• Na poniedziałkowym spotkaniu sekcji było sporo osób, 
również telefonicznie. Kasia poinformowała na nim  

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/


o możliwości udziału WDpF w konsultacjach społecznych 
projektu Programu Rozwoju Współpracy m. st. Warszawy 
i organizacji pozarządowych. Uzyskała akceptację dla 
wysłania tej propozycji do społeczności WDpF i Rady  
z pytaniem czy ktoś jest gotowy się zaangażować  
i przygotować nasze uwagi jako organizacji pozarządowej.  
• Dużą ilość czasu zajęła nam kwestia terminarzu działań 
związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Jacek i Tadeusz 
przedstawili go na środowym spotkaniu sekcji i uzyskał na 
nim zgodę sekcji.  
• Będziemy zajmować się pisaniem tekstów dotyczących 
przekazywania 1% podatku na WDpF. Tadeusz przeczytał 
nam swój tekst na ten temat.  
• Na czwartkowym spotkaniu z kolei wśród spraw SA 
znalazło się ustalanie do kogo i jakie listy chcemy wysłać  
z okazji nadchodzących świąt. Zastanawialiśmy się nad 
kluczem, według którego wybierzemy adresatów. 
Zgodziliśmy się jako sekcja, że w tym roku wyślemy listy do 
osób w DPS-ach, a także do tych, z którymi nie mamy 
kontaktu, od których nie było żadnej odpowiedzi 
zwrotnej.  
• Jako sekcja zgodziliśmy się także, że trzeba na zasadzie 
wyjątku wysłać paczkę dla Pawła, którego sytuację 
uznaliśmy za szczególną.  
W minionym tygodniu w spotkaniach naszej sekcji brali 
udział: Piotr, Maciek, Tadeusz, Monika, Jan, Danusia, 
Andrew, Kasia i Jacek. 

Piotr 
 

 
 

Czy pamiętacie,  że w grudniu wysłaliśmy wiele 
l istów świątecznych?  My pamiętamy, bo dzięki temu 
odnawiamy i podtrzymujemy kontakty między nami!  
 

Także z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych nasza 
Sekcja Administracji zadba o to, żeby listy udało się 
rozesłać. W tym celu przygotowaliśmy plan działania dla 
całego Domu-Klubu. Przed nami wszystkimi 
przygotowanie kartek świątecznych - w tej kwestii liczymy 
na członkinie i członków, zaplanowanie spotkania 
świątecznego, a także napisanie i nadanie listów pocztą. 
Bądźcie dobrej myśli, że się uda! 

Tadeusz i Jacek 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Planer,  czy inaczej mówiąc organizer,  to 
narzędzie,  które pomaga mi w mobilizacj i .  Dzięki 
niemu pamiętam też, co chcę albo muszę zrobić. 
Podobnie jak tablice z zadaniami na ścianach WDpF, 
ułatwia zorganizowanie się w przejrzysty sposób. Jest to 
moim zdaniem super rzecz. Można go prowadzić w różnej 
formie, np. tylko pisanej, ale ja częściowo piszę,  
a częściowo ozdabiam. Na początku kupiłam sobie  
w sklepie papierniczym gładki zeszyt. Gładki, bo uznałam, 
że tak mi będzie lepiej ozdabiać mój planer tak, jak chcę. 
Zrobiłam w nim tabelkę, którą na bieżąco uzupełniam. 
Zapisuję w nim (czasami z godzinami), co planuję zrobić  
w kolejnych dniach) albo ozdabiam, np.: jak zaplano-
wałam, że usmażę placki marchewkowe, to narysowałam 
marchewki. Spacer u mnie symbolizują kulki śniegu, które 
zrobiłam z waty albo Słońce, które wykleiłam z kulek  
z bibuły. Można zamiast tego swoje plany po prostu 
zapisywać, np. w kalendarzu, ale to, co robię uznałam za 
lepszą dla siebie formę. O organizerze można również 
poczytać w Internecie, np. tutaj: https://mamnatoplan.pl 
Jedyne, z czego skorzystałam z tekstu z linku robiąc mój 
planer, to gładki zeszyt, a tak to zrobiłam całkowicie po 
swojemu. Jak coś jeszcze jest zbieżne z tym tekstem,  
to przez przypadek. 
Pozdrawiam, 

Ewelina  
 

Przepis  na pyszną i  zdrową sałatkę z białej 
kapusty:  
Kilka miesięcy temu koleżanka podarowała mi pudełeczko 
pysznej sałatki z kapusty, która jest w menu jednej  
z warszawskich restauracji, w której pracowała. Surówka 
tak mi zasmakowała, że postawiłam sobie za cel jej jak 
najwierniejsze odtworzenie. Podpytałam koleżankę  
o składniki, nie wszystko mogła zdradzić, ale udało mi się 
uzyskać prawie taki sam efekt! Ponieważ aktualnie  
nie możemy zrobić tej sałatki wspólnie z członkami SOD  
w naszym Domu-Klubie, a członkowie innych sekcji nie 
mogą jej spróbować na Nowolipki 6A, dzielę się przepisem 

tutaj oraz zachęcam do spróbowania! :) 
 

Składniki :  
- Pół główki białej kapusty średniej wielkości 
- 2-3 łyżki kurkumy w proszku 

- oliwa (sporo, na oko ;) 
- 4-5 łyżek octu spirytusowego 
- sok z połówki cytryny lub pomarańczy (można też 
pomieszać i dać jedno i drugie, przetestowałam i dobre, 
raz nie miałam cytryny i dałam sok z całej pomarańczy,  
też było ok) 
- sól 
- cukier do smaku 
 

https://mamnatoplan.pl/


Przygotowanie:  
Kapustę pokroić w formę łazanek (czyli nie jak na 
klasyczną surówkę – nie siekamy kapusty, tylko kroimy  
w kwadraty/prostokąty lub dowolne formy  
je przypominające :P) 

1. Obsypać kapustę solą i wymieszać – ok. 1 płaska 
łyżka soli – tak, by nie trzeba było już jej płukać, tylko 
odcedzić z nadmiaru wody. Odstawić na 0,5-1 h. 

2. Odlać nadmiar wody, dodać kurkumę, sok z cytryny 
i/lub pomarańczy, ocet, 2-3 szczypty cukru – 
wymieszać 

3. Dodać oliwę – minimum to tak, by żółta od kurkumy 
kapusta nabrała blasku, czyli ok 5-6 łyżek. Ale można 

więcej :) 
4. Odstawić na kilka godzin, żeby się przegryzły smaki, 

ale w trakcie można podjadać – o czym poniżej : 
* UWAGA! Taka forma kapusty to doskonała 
alternatywa dla chipsów (jeszcze zanim sałatka się 

przegryzie – można podjadać i chrupać :) 
5. Dla kontrastu kolorów można czymś posypać przed 

podaniem, ja zazwyczaj posypuję czarnuszką. 
SMACZNEGO i ZDROWEGO! 

Ola De 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy.  Marta była na zwolnieniu 
lekarskim w związku z koronawirusem i musi na nim 
pozostać jeszcze do 26 marca. Dalej na zwolnieniu jest Ola 
Ka (do 3 kwietnia). W SOD pracowała w zeszłym tygodniu 
Olga z SA. W tygodniu 22 – 26 marca Olga będzie również 
w SOD, ale będzie wspierać SA, która z w tym tygodniu 
prowadzi wszystkie spotkania ogólnodomowe.  
 

Projekt Programu Rozwoju Współpracy m.st. 
Warszawy i  organizacj i  pozarządowych na lata 
2021-2025.  Kasia z ramienia Biura koordynowała 
przygotowanie uwag do tego projektu przez WDpF  
i Stowarzyszenie. Kasia zaproponowała szereg 
szczegółowych i jedną ogólną uwagę, do których ważne 
podpowiedzi wniosła Ola De (i pośrednio SOD). Bardzo 
istotną uwagę, dotyczącą bliskich nam konkursów na 
realizację zadań wieloletnich, zaproponowała również 
Marta. Danusia (nasza księgowa) wniosła cenne poprawki 
do 3 uwag dotyczących kwestii finansowych. Kolejnych 
kilka uwag szczegółowych i jedną ogólną do projektu 
Programu zaproponował Marian A. z Komisji Etyki. 
Ostatnie poprawki do tekstu wniósł również Jakub T. –  
z-ca Przewodniczącego. Całość dokumentu – 14 uwag 
szczegółowych i 2 ogólne - Kasia wysłała późnym 
wieczorem, ale w terminie tj. 19 marca.  Dostaliśmy już 
podziękowania.  
 
 
 

Doposażenie Warszawskiego Domu pod 
Fontanną –  kontrola z Centrum Komunikacji  
Społecznej (CKS).  Odpowiadamy jeszcze na ostatnie 
pytania w ramach kontroli.  

materiał z Biura opracowała Kasia 
 

Podsumowanie Zebrania 
Generalnego 19 marca 2021  
 

Zebranie Generalne prowadziła Sekcja Zatrudnienia  
i Edukacji.  
Prowadzący: Piotr 
Notowanie: Julia 
Osoba techniczna: Agnieszka 
Uczestniczyli: SA: Mirek, Jan, Kasia, Olga, Jacek, Monika, 
SOD: Piotr, Ola De, Ryszard, Robert, SZE: Monika, Artur, 
Daria, Paweł, Iwona, Rada: Jakub T. 
 
Na Zebraniu Generalnym nie mieliśmy wniosków do 
omówienia.  
 

Ogłoszenia indywidualne: Monika J. z SZE ma do oddania 
książki do nauki angielskiego, a także inne książki i telefony 
na użytek WDpF. Sekcje zastanowią się czy mają takie 
potrzeby. Jeśli nie – Monika jest gotowa przekazać je na 
użytek osób indywidualnych. 
Aneta R. z SA poszukuje poleceń książek o nurcie 
psychologii humanistycznej lub kontkatu z osobą, która 
ma akademicką wiedzę na temat psychologii 
humanistycznej. Magda P. z SZE w dalszym ciągu 
poszukuje drukarki i mikrofonu. Maciek L. z SA dalej ma do 
oddania płyty CD, Agnieszka R. z SA podtrzymuje potrzebę 
stolika pod TV o wymiarach 75x73. 
Przyjęliśmy harmonogram działań na przyszły tydzień.  
 
W sprawach z ostatniej chwili  Kasia zgłosiła temat 
uwag do Projektu Programu Rozwoju Współpracy m.st. 
Warszawy i organizacji pozarządowych. Przedstawiła 
proponowane uwagi odnoszące się do konkretnych 
zapisów w programie oraz uwagi ogólne. Część z nich 
współtworzyła grupa robocza składającą się z członków 
społeczności WDpF i Rady (Kasia B. i Marta W. z ramienia 
Biura, Ola De konsultując z SOD, Danuta D. – nasza 
księgowa, Jakub T. – z-ca Przewodniczącego), część 
zaproponował Marian A. (członek Komisji Etyki naszego 
stowarzyszenia). Uzyskaliśmy zgodę Rady i naszej 
społeczności na przekazanie uwag do Stołecznego 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 
 
 
 
 
 
 



 
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 
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