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Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, spokoju  
i radosnego spędzenia Świąt Wielkanocnych!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Na zdjęciu jeden z obiadów przygotowanych przez Sekcję Obsługi Domu w WDpF. 
 

Dlaczego warto przeznaczyć 1% podatku na 
WDpF? Warto, bo WDpF jest dla mnie drugim domem. 
Zawsze mogę do niego wracać, jest miła atmosfera – 
ludzie są do siebie bardzo przyjaźnie nastawieni. Mogę 
rozwijać moją pasję, którą jest gotowanie. Nauczyłam się 
gotować wiele potraw w naszym Domu-Klubie. Aktualnie 
spotykamy się w trybie zdalnym, ale nadal jesteśmy  
w kontakcie, nadal dzielimy się przepisami. Już kilka razy 
podzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniami 
kulinarnymi – moje przepisy i wskazówki kulinarne są 
publikowane na łamach Newslettera i na Facebooku. 
Wciąż rozwijam swoją pasję kulinarną – teraz dzielę się nią 
zdalnie. Dzięki temu inni mogą uczyć się gotowania ode 
mnie. Tak jak wtedy, kiedy byłam koordynatorką obiadów 
w stacjonarnym Domu-Klubie. Dzięki WDpF nauczyłam się 
też jeść zdrowiej – jak jadłam obiady przygotowywane  
w WDpF, to zobaczyłam, że dania warzywne też mogą być 
smaczne. Od tamtej pory jem więcej warzyw. 
 

Ewelina z SOD 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 
Nasza sekcja tym razem chciałaby nawiązać  do 
tekstu Sekcji Zatrudnienia i Edukacji z nr. 41 „Newslettera” 
– o sposobach na dobre samopoczucie. Od nas dziś 
sposoby na walkę z nudą i podjadaniem podczas 
przebywania cały czas w domu. Może u kogoś jeszcze  
z WDpF nuda sprzyja podjadaniu, tak jak u Eweliny?  
A podane przez Ewelinę sposoby na walkę z tym 
przydadzą się też w dbaniu o swoje dobre samopoczucie? 
A może zainteresują Was tytuły książek wymienione  
w wywiadzie Olgi i Ryszarda (czytanie to w końcu też 
doskonały sposób na relaks i poprawę samopoczucia oraz 
walkę z nudą!)? Naszym zdaniem jest to wysoce 
prawdopodobne! :) 

 Ola De w imieniu SOD 
 
 

Zbyt dużo  czasu w domu + nuda = podjadanie  
Pewnie sporo osób teraz więcej czasu spędza w domu. 
Kiedy ja za dużo czasu spędzam w domu i nudzę się, to 
podjadam – ale dzięki moim sprawdzonym sposobom, 
które mnie „wciągają” i relaksują, coraz lepiej sobie z tym 
radzę i mniej podjadam. Oto one: 
 

1. Chodzę na spacery i podziwiam piękne widoki, np. 
w parku koło mojego domu  

1. Spędzam dużo czasu w kuchni (eksperymentuję  
z nowymi przepisami kulinarnymi) 

2. Codziennie robię zadanie, które dostałam od 
mojego trenera pracy – zapisuję sobie na kartce 
lub w zeszycie co miłego mi się przydarzyło 
tego dnia 

3. Robię tzw. „kolorowanki dla dorosłych” (te 
trudniejsze – mają więcej małych elementów, im 
mniejsze, tym bardziej mnie taka kolorowanka 

"wciąga" i relaksuje 😊) przy muzyce relaksacyjnej 
(bez słów). 

Włączam sobie na YouTube trening autogenny Schultza  
i robię (są to ćwiczenia w stylu „oddychaj głęboko" itp.)  
O treningu Shultza możecie poczytać tutaj: 
https://stronazdrowia.pl/trening-autogenny-schultza-na-
czym-polega-i-kiedy-warto-go-stosowac-sprawdz-czym-
rozni-sie-on-od-treningu-relaksacyjnego/ar/c14-
14850619 

Ewelina 
 
Rozmowa Olgi  z  Ryszardem o książkach i  nie 
tylko po wtorkowym spotkaniu naszej sekcj i:  
Olga: Od 2 tygodni wspieram Sekcję Obsługi Domu, m.in. 
robię sporo Reach-outów, w zastępstwie pod nieobecność 
Oli K. Jestem też na każdym spotkaniu sekcji, a Ty? 
Ryszard:  Brałem udział w ostatnich spotkaniach, 
pamiętam, że rozmawialiśmy np. o tym, kiedy zrobić 
spotkanie świąteczne i zaproponowaliśmy termin reszcie 
Domu-Klubu. Był temat kartek świątecznych, obejrzeliśmy 
je, jedna z nich była od Eweliny z naszej sekcji. 

https://stronazdrowia.pl/trening-autogenny-schultza-na-czym-polega-i-kiedy-warto-go-stosowac-sprawdz-czym-rozni-sie-on-od-treningu-relaksacyjnego/ar/c14-14850619
https://stronazdrowia.pl/trening-autogenny-schultza-na-czym-polega-i-kiedy-warto-go-stosowac-sprawdz-czym-rozni-sie-on-od-treningu-relaksacyjnego/ar/c14-14850619
https://stronazdrowia.pl/trening-autogenny-schultza-na-czym-polega-i-kiedy-warto-go-stosowac-sprawdz-czym-rozni-sie-on-od-treningu-relaksacyjnego/ar/c14-14850619
https://stronazdrowia.pl/trening-autogenny-schultza-na-czym-polega-i-kiedy-warto-go-stosowac-sprawdz-czym-rozni-sie-on-od-treningu-relaksacyjnego/ar/c14-14850619


Rozmawialiśmy też o tym, co napisać do Newslettera, co 
do posta na Facebooka itp. 
Olga:  Ja pamiętam, że przy okazji wieści od obecnych 
pojawił się temat książek, niektórzy chcieliby się 
zmobilizować do czytania, inni coś właśnie czytają  
i polecają, czytasz coś teraz? 
Ryszard:  Tak, o Wajdzie, a dokładnie jego filmy  
a cenzura, trochę też jest polityki itp. Poprzednio czytałem 
bardzo ciekawą pozycję – biografię Zbyszka Cybulskiego, 
słynnego aktora, który przed laty zginął tragicznie. Bardzo 
lubię czytać książki, zwłaszcza biografie sławnych osób. 
Olga: Pamiętam, że Grażyna wspomniała, że czyta 
książkę o Marii Magdalenie, b. ciekawą, Paweł mówił, że 
zamierza jakąś przeczytać „żeby wyobraźnię poruszyć 
trochę”, a Joasia jest w trakcie lektury “Miazgi” 
Andrzejewskiego ze swojej domowej biblioteczki, bo 
biblioteki zamknięte aktualnie, a jej rejonowa całkiem się 
zlikwidowała. O czym jeszcze rozmawialiśmy? 
Ryszard:  Aha, była też mowa o rzuceniu palenia 
papierosów, ja nigdy nie paliłem fajek, mi nawet nie wolno 
palić. 
Olga: Ja się nie wypowiem… :) Ale fajnie, że parę osób  
w WDpF jest zainteresowanych tematem rzucania palenia 
i wspierania się w tym oraz, że udało się im wymienić 
kontaktami, także międzysekcyjnie! 
 
Od Jacka z redakcji: W wyniku redakcyjnego 
niedopatrzenia zabrakło pod przepisem Oli De  
w poprzednim numerze (na sałatkę z kapusty) zdjęć, które 
po naszych sugestiach jednak dosłała. Przepraszamy!  
Oto one: 

 
 

 
 
 
 
 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

Relacje z Wieczoru Wtorkowego o grach.   

Na ostatnim Wieczorze wtorkowym (23 marca) 
rozmawialiśmy o grach komputerowych, planszowych  
i karcianych. Na spotkaniu zebrali się nie tylko pasjonaci 
gier, ale też debiutanci, ciekawi nowych pomysłów na 
spędzenie wolnego czasu. Wspominaliśmy nasze ulubione 
gry z dzieciństwa i młodości, dzieliliśmy się naszymi 
opiniami o konsolach i „planszówkach”. Część z nas 
rozmawiała o grach komputerowych, na czacie na Skype 
odbywała się też rozmowa o grach planszowych  
i karcianych. Super było zobaczyć tyle osób mających 
podobne zainteresowania! 

Agnieszka 
 

 
Grafika autorstwa Iwony z SZE 

 

Wieczór wtorkowy o grach był według mnie 
zdecydowanie udany :) Paweł bardzo dobrze go 
prowadził, pojawiło się wyjątkowo dużo osób, w tym 
dawno niewidzianych, i można było zaobserwować dużą 
aktywność i zaangażowanie. Najpierw rozmawialiśmy  
o grach tradycyjnych, czyli chińczyku, szachach, scrabble, 
brydżu, makao. Jeśli chodzi o gry karciane, sprytnie 
unikaliśmy wątków hazardowych ;) Potem spotkanie 
odbywało się już w mniejszym gronie zapalonych 
miłośników szaleństw internetowych :) Paweł bardzo mi 
zaimponował swoją ogromną kolekcją gier 



komputerowych. Mnie niestety one nigdy nie pociągały, 
za to kiedy byłem nastolatkiem, kochałem całym sercem 
szachy. Pamiętam też dobrze, jak z moim nieżyjącym już 
tatą grałem często w tysiąca. Pod koniec wieczoru zrodził 
się pomysł, żebyśmy się złączyli internetowo i regularnie 
grali wspólnie.  

Piotr 
 

Wieczór wtorkowy bardzo mi się podobał, ponieważ było 
wielu znajomych i ciekawe tematy. Rozmawialiśmy dużo  
o grach komputerowych, takich jak „strzelanki”, były też 
gry strategiczne i gry logiczne. Rozmawialiśmy także  
o grach planszowych, o kartach, bierkach i chińczyku. Na 
Wieczorze spotkało się dużo osób, które mają podobne 
zainteresowania do moich. 

Paweł 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych (spotkanie online) 24.03. 2021.  
W ostatnią środę wzięłam udział w spotkaniu o „Integracji 
społecznej i zawodowej poprzez edukację, ochronę 
zdrowia, sport, kulturę”.  Główne zagadnienia, które były 
poruszane to pomoc dla osób w trudnej sytuacji oraz 
solidarność społeczna. Z omawianych tematów, według 
mnie, najbardziej istotne dla WDpF okazały się punkty 
dotyczące wspierania samodzielności osób z 
niepełnosprawnościami, dopasowania usług do potrzeb 
konkretnej osoby oraz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu w różnych dziedzinach życia.  Zgadzam się z 
tym, że wszyscy obywatele powinni mieć równy dostęp do 
kultury, usług, sportu i pracy. 

Iwona 
 

Sekcja Administracji  
 
W ostatnim tygodniu na spotkaniach sekcji  
dominował temat świąt, na co złożyło się omawianie 
projektów kartek, dyskusje nad najdogodniejszym 
terminem, zbieranie sił na wysyłkę listów i zaplanowanie 
jej. 
 
Pojawiły się głosy mówiące o zmęczeniu wywołanym 
pandemią i ciągnącym się lockdownem. Poniżej dwie 
refleksje – jest w nich też trochę optymizmu. 

Olga 
 
Pandemia koronawirusa już się ciągnie drugi rok. Czas 
głównie spędzany w domu, przynajmniej dla mnie. Psy 
dają sposobność wyjścia z domu, ale przyznam,  
iż zaczynam tęsknić za swobodą wychodzenia  
i podróżowaniem busem niczym sardynki w konserwie. 
Ale można ten czas przeznaczyć na relaks, przez okno 
oglądać lodowatą zawieję, rozsiąść się w fotelu wieczorem 
przy zapalonej lampce, do ręki wziąć książkę. Albo 

obejrzeć jakiś ciekawy film, ostatnio dobrze mi się 
oglądało komedię pt. "Co robimy w ukryciu", polecam. 

Jan M. 
 
Ja również bym chciał, by wszystko się ustabilizowało jak 
najszybciej, żeby chociaż trochę sytuacja się poprawiła. Na 
tyle, by przynajmniej wrócić do jakiejś formy, nawet 
ograniczonej, pracy na miejscu w WDpF. Własnie  
w związku z tą sytuacja postanowilem się zaszczepić, 
mimo różnych obiekcji, jestem już po pierwszej dawce, 
czekam na drugą, żeby mieć to wszystko za sobą. Myślę, 
że to mi jakoś pomoże w ochronie przed tym wirusem. Jak 
dla wszystkich, dla mnie też ta sytuacja jest już bardzo 
przygnębiająca i chciałbym, żeby jak najszybciej się coś  
w tej sprawie zmieniło na korzyść. 

Mirek 
 
Zapraszamy serdecznie na prowadzony przez Olę  
P. z SA wieczór wtorkowy na temat życia  
i  twórczości Vincenta Van Gogha ,  
postimpresjonisty, arcymistrza malarstwa, postaci 
tragicznej. Odrzucany i wyśmiewany za życia, a jednak 
genialny malarz XIX wieku, stał się jednym z najbardziej 
znanych i rozpoznawalnych twórców sztuki na całym 
świecie. Liczymy na Waszą obecność i czynny udział w tym 
spotkaniu! Widzimy się skajpowo i telefonicznie o 17:30 
we wtorek 30 marca.  

Ola P. i Jacek 
 

 
Grafika autorstwa Jacka 

 

 
 



Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół pracowniczy.   Agnieszka poinformowała nas  
o szykujących się pozytywnych zmianach w jej życiu 
osobistym – życzymy szczęścia! Niestety dla WDpF – 
będzie to życie na innym kontynencie ☺, co jak nietrudno 
zgadnąć wiąże się z odejściem Agnieszki z pracy w WDpF 
. W związku z tym Agnieszka będzie w przyszłym 
tygodniu na urlopie, a my rozglądamy się pomału za 
nowym pracownikiem. Marta była cały tydzień  
na zwolnieniu, mamy nadzieję, że w poniedziałek wróci do 
pracy całkiem zdrowa. Dalej na zwolnieniu (do 3 kwietnia) 
była Ola Ka, więc Olga z SA dalej wspierała SOD. 
 
Współpraca ze stowarzyszeniem „My dla 
Innych” w Białymstoku.  Biuro w ekspresowym tempie 
procedowało propozycję naszych znajomych  
z Białegostoku w ramach spraw „z ostatniej chwili”. Po 
pozytywnych opiniach SA, Biura i spotkania 
śniadaniowego, ostatnie ustalenia dotyczące wizyty 
studyjno-treningowej w WDpF podjęliśmy na Zebraniu 
Generalnym – szczegóły są w podsumowaniu poniżej. 
Najważniejsze, z czym zmierzyliśmy na ZG, to oczekiwanie 
Białostoczan, by do WDpF przyjechało aż 14 osób. 
Zgodziliśmy się na dwie 7-osobowe wizyty, ale pod 
warunkiem elastyczności w ustalaniu ich terminów. 
Następnym krokiem było spotkanie przedstawicieli  
„My dla Innych” i WDpF. Okazało się, że czas realizacji obu 
wizyt może zostać zaplanowany zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami na 3 miesiące - marzec, kwiecień, maj 2022 
– mogłyśmy więc z Danusią ostatecznie potwierdzić zgodę 
WDpDF na dwie wizyty. Dzięki udziałowi osób zajmujących 
się księgowością z obu stowarzyszeń, zostały oszacowane 
i uwzględnione w budżecie projektu koszty wizyt  
po stronie WDpF w wysokości 2,500 zł. Pozostaje nam 
teraz trzymać kciuki za powodzenie projektu. Cieszymy 
się, że duch Domu-Klubu w Białymstoku nie tylko nie 
zamarł, ale odżywa ze wzmocnioną siłą! 

Materiał z Biura opracowała Kasia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie Zebrania 
Generalnego z 26.03.2021 

 
Za ZG odpowiadała SA.  
Prowadziła Olga, notował Jacek, łączyła Kasia. 
Obecni: Agnieszka, Julia, Ryszard, Ola De., Paweł B., Jan 
M., Magda P., Iwona W., Piotr Sz., Sylwester O. 
 
Ogłoszenia indywidualnych osób: Grażyna W. poszukuje 
elektryka z polecenia. Aneta R. wciąż poszukuje 
rekomendacji dot. książek o psychologii humanistycznej. 
Wciąż aktualne płyty Maćka z SA i stolik pod TV dla 
Agnieszki. Magda P. nadal poszukuje mikrofonu  
do komputera oraz drukarki, kamera nieaktualna. 
Poszukuje też osoby lub osób, które mają doświadczenie  
w zakładaniu i prowadzeniu kont na allegro, OLX, ceneo.  
 
Harmonogram na ten tydzień przyjęliśmy. Ola De 
poinformowała, że wraz z Julią w środę spotkają się  
w WDpF z wolontariuszami Dianą i Patrykiem z FEN,  
na którym przekażą rzeczy zakupione przez nich dla WDpF  
w ramach dofinansowania, a także otrzymają oficjalne 
podziękowania od naszej społeczności.  
 
Sprawy „z ostatniej chwili”. Zgłoszony został przez Kasię 
temat współpracy ze stowarzyszeniem “My dla Innych”  
z Białegostoku. Osoby w nim działające przygotowują 
projekt do FIO, w którym chcą zawrzeć wizytę studyjną  
w WDpF wiosną 2022 r. Rozmawiliśmy na ten temat na 
czwartkowym Spotkaniu Śniadaniowym i chcielibyśmy, 
aby była to wizyta podobna do pięciodniowej wizyty 
Białorusinów kilka lat temu. Zaproponowaliśmy także, 
żeby liczba uczestników wynosila maks. 9-10 osób. 
Białostoczanie w odpowiedzi zaproponowali podzielić 
wizytę na dwie „tury”  po 7 osób. Zależy im na sporej 
liczbie uczestników, bo mają nadzieję, że kilkoro „załapie” 
nasz model i będą działali dalej.  
 
Po długiej dyskusji, głosami wielu osób zdecydowaliśmy, 
że jesteśmy otwarci na dwie osobne wizyty po 7 osób, ale 
z zastrzeżeniem, że tylko w sytuacji, w której będziemy 
mieli pewną dowolność w wyborze terminów tych wizyt 
tak, aby dopasować je do naszych planów i potrzeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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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