
NUMER 45                                       29 marca - 9 kwietnia 2021 

  

NEWSLETTER 

WDPF 
 
 
 
 

O spotkaniu świątecznym 
 

Nasze zdalne spotkanie świąteczne na Skype 
zgromadziło tym razem 42 osoby z naszej społeczności.  
12 członków, z różnych sekcji, połączyło się z nami 
telefonicznie. O koordynację i przebieg spotkania zadbała 
Sekcja Obsługi Domu, ze wsparciem osób z innych sekcji. 
Spotkanie prowadził Paweł J., a ja byłam osobą techniczną 
– mam wrażenie, że tym razem łączenie z osobami 
telefonicznymi szło mi dość sprawnie i byłam spokojna :) 
Spotkanie miało moim zdaniem bardzo sympatyczną 
atmosferę, o którą dbali wszyscy uczestnicy – co było 
wyraźnie widać i słychać :) Przyjemne były też luźniejsze 
rozmowy pod koniec spotkania, kiedy to już wszyscy 
wymieniliśmy się życzeniami.  Poniżej miłe refleksje ze 
spotkania oraz życzenia – zebrane w ramach świątecznego 
reach-outu w sekcjach, a także podczas samego 
spotkania. Zachęcam do przeczytania! Robi się ciepło na 
sercu :) 

Ola De 
 

 
 

Chciałbym podziel ić się ref leksją  o moim prowadze-
niu spotkania Świątecznego. Zgodziłem się, mimo obaw 
czy dam radę, czy nie będę wyśmiany. Nie wiedziałem czy 
podołam, jeśli chodzi o moją koncentrację. Ale przed 
spotkaniem pomogli mi moi znajomi i rodzina, kiedy do 
nich telefonowałem. Nie poddałem się stresowi. Starałem 
się być bardzo skoncentrowany i pozytywnie myśleć. 
Zaskoczeniem okazało się być dla mnie to, że atmosfera 

była bardzo miła. Było dużo ludzi, wszyscy składali sobie 
życzenia. Było fajnie... no i wyrobiliśmy się w czasie :)  

Paweł J.  
 

Przed spotkaniem słyszałem, że w planie jest 
najpierw przedstawienie się wszystkich osób biorących  
w nim udział, a potem wzajemne składanie sobie życzeń.  
 

Tymczasem gdy tylko dołączyłem telefonicznie do 
spotkania – z kilkuminutowym opóźnieniem z powodów 
technicznych – od razu zaproponowano mi złożenie moich 
życzeń. Byłem nieco zaskoczony, ale przygotowałem się 
na taką okoliczność. Przekazałem swoje życzenia: Ludziom 
ze wszystkich Sekcji, na czele z Biurem i Radą naszego 
stowarzyszenia – przede wszystkim zdrowia, szczęścia, 
radości i fantazji, a także fantastycznej wiosny i wszelkiej 
pomyślności – dobrego humoru i oczywiście pysznych 
łakoci na wielkanocnym stole – życzy Tadeusz, który też 
jest łasuchem, ale teraz trwa post :) 
 

Paweł, który prowadził spotkanie, zadbał o to, by każdy 
miał czas na przekazanie swoich życzeń wielkanocnych. 
Ewa i Jarek długo nie mogli się doczekać na swoją kolej, 
ale w końcu wszystkim udało się złożyć życzenia. Został też 
odczytany wiersz Eweliny napisany specjalnie na nasze 
spotkanie. Potem była możliwość przekazania życzeń od 
członków społeczności WDpF nieobecnych na spotkaniu – 
zrobili to: Maciek, Jacek, Ola D., Julia i Marta. Miło było też 
usłyszeć, że napłynęły do nas życzenia od różnych osób, 
organizacji i instytucji spoza naszego Domu, w tym od 
zaprzyjaźnionego z nami Wydziału Spraw Społecznych  
i Zdrowia na Woli oraz Domu-Klubu w Kazachstanie!!! 
 

W ostatniej części spotkania dzieliliśmy się 
wiadomościami co u kogo i różnymi refleksjami.  
Ja przeczytałem modlitwę Tomasza z Akwinu umieszczoną 
na jego nagrobku w Tuluzie. Piotr bardzo pięknie ją 
skomentował mówiąc, że nie spodziewał się po tym 
znanym filozofowie tak wielkiej pokory. 
Spotkanie było dla mnie dużym przeżyciem. Myślę, że 
każdy mógł odnaleźć w tym świątecznym spotkaniu 
pewien sens dla siebie.   

Tadeusz S. - with a little help from my friend :)  



 

Życzenia Świąteczne 

od nas dla nas :) 
 
Paweł J. :  Pogody ducha, zdrowia, wszystkiego dobrego, 

pomyślności, Wesołych Świąt! 
 

Kasia W.-R. : Życzę nam wszystkim pogody ducha, 

abyśmy nie wracali do przeszłości, nie obwiniali się tym, 

co było i nie wybiegali myślami w przyszłość, bo to 

prowadzi do lęków. Byśmy byli tu i teraz, w teraźniejszości 

i cieszyli się chwilą. Życzę też wiary, nadziei i miłości,  

i abyśmy te promyki słońca, czyli miłe chwile, wychwytali 

każdego dnia. I oczywiście zdrowego ciała i ducha dla Was 

i Waszych najbliższych. 
 

Jarek K. : Spokojnych, zdrowych świąt, wesołych i żeby 

się wszystkim najbardziej szczęściło. 
 

Piotr Ż. :  Dla wszystkich zdrowych i spokojnych świąt 

wielkanocnych w miłej atmosferze rodzinnej, choć 

okrojonej, Zmartwychwstania Pańskiego, skaczącego 

zająca, smacznego jajka, aby następne święta były już 

normalne. Alleluja i do przodu! 
 

Ewa J. :  Zdrowych, pogodnych świąt, dużo zdrowia dla 

wszystkich! 
 

Piotr C. : Dużo, dużo zdrowia – przede wszystkim! 
 

Maciek L. :  Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i ducha 

świętego z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzę także 

mokrego poniedziałku :) 
 

Józef G. :  Zdrowia, zdrowia, zdrowia – po trzykroć 

zdrowia – na rozumie, na duszy i na ciele! 
 

Piotr Sz. :  Przede wszystkim jak najwięcej pogody ducha, 

odwagi, wytrwałości, żebyśmy się nie poddawali temu 

lękowi i psychozie w związku z pandemią, nie poddając się 

nadmiernie, nadziei na przyszłość! 
 

Iwona W.:  Zdrowia, szczęścia, a reszta sama przyjdzie! 
 

Jan M.: Życzę, aby wszystko się dobrze działo. 
 

Ola D.: Wszystkiego dobrego, żeby święta były dobrym 

czasem mimo trudności i smutków, które każdy z nas ma 

wśród znajomych czy rodziny, czasem nadziei na to, że 

trudności i smutki miną. Dużo, dużo zdrowia i motywacji 

do dbania o nie i „do przodu”! Aby każdy spełniał swoje 

zamiary, plany i pokonywał przeszkody, które się 

pojawiają, ale są do pokonania! 
 

Jarosław O . :  Wesołych Świąt i żeby było jak najlepiej! 

 

Magda G.: Serdeczne życzenia na te święta, oby 

wszystko jak najszybciej wróciło do normy. 
 

Paweł B . :  Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny  

i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości, a na stole 

samych pyszności. 
 

Piotr T. : Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 

szczęścia, pomyślności i radości na Święta Wielkiej nocy  

i niezbyt mokrego dyngusa oraz smacznego jajeczka. 
 

Marta P. : Życzę z okazji Świąt Wielkanocnych radości, 

zdrowia. 
 

Ola K. : Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę 

wszystkim pięknych świąt! :) 
 

Antoni R. : Życzenia zdrowia, stabilizacji, o ile się da. 

Odrodzenia nadziei płynącej wraz z nadejściem wiosny, 

żeby można było stanąć na nogi, i też sobie bym tego 

życzył po straceniu pracy, dobrej atmosfery z rodziną, o ile 

się da z bliskimi w cieple rodzinnym, nawet zdalnie żeby 

było miło. 
 

Jul ia G. : Życzę wszystkim dużo zdrowia, spokoju, mile 

spędzonych świąt i wszystkiego dobrego. 
 

Ania C. :  Z okazji Świąt Wielkanocnych w tych trudnych 

dniach życzę dużo zdrowia, powodzenia i wszelkiej 

pomyślności. 
 

 
Kartka od Ani C. z SA  



 

Kasia K.:  Najlepsze życzenia świąteczne – dużo szczęścia! 

Zdrowych świąt życzę wszystkim pracownikom   

i członkom . 
 

Paweł M . :  Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, 

pomyślności i radości! 
 

Marta W.: Wszystkim dużo dobrego na te święta i po 

nich, zdrówka, wzajemnej życzliwości i nadziei na to, że 

będzie lepiej i że ta nadzieja w końcu się spełni i następne 

święta będziemy mogli świętować na Nowolipkach. 

Wszystkiego dobrego! 
 

Ryszard Ch.:  Życzę Wam spokojnych i zdrowych świąt. 
 

Tadeusz L.:  Wszystkiego najlepszego, zdrowia dla 

wszystkich. 
 

Ania N. : Pamiętam o Was wszystkich. Składam najlepsze 

życzenia wszystkiego dobrego – przede wszystkim 

zdrowia psychicznego i fizycznego – żeby nikt nie dał się 

pandemii. Radosnego Alleluja!  
 

Danusia S. :  Wesołych i zdrowych Świąt, żeby się nikt nie 

rozchorował! 

 

Ania R. :  Zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich 

pracowników i członków. 
 

Marcin B.:  Wesołych Świąt Wielkanocnych 
 

Agnieszka G. :  Cierpliwości, wdzięczności okazywanej 

innym ludziom. Miejmy empatię w tym trudnym czasie, to 

nam pomoże. Dużo uśmiechu i poczucia humoru. 
 

Ewelina Ch. :  Święta za pasem 

Niech one będą wesołym czasem 

Zdrowia i pogody ducha 

To są słowa przyjemne dla ucha 
 

Ewa S.:  Wszystkim życzę z okazji Świąt Wielkanocnych 

wszystkiego najlepszego!  
 

Mirek S.: Życzę Wam, pracownikom i członkom WDpF, 

aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło 

i nadzieję.  
 

Marzena K.:  Dużo cierpliwości, dużo zdrówka i wesołego 

Alleluja! 
 

Zosia L. :  Wesołego Alleluja, smacznego jajeczka, dużo 

zdrowia, dużo radości! Świąt miłych, radosnych, 

zdrowych, żeby było przyjemnie przy stole. Jestem całym 

sercem i duszą z Wami, dzielę się jajeczkiem – od nich jest  

 

 

nowe życie. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi – Zosia L., seniorka 

Wam życzy. 
 

Janina G.:  Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt 

Wielkanocnych, dużo zdrowia. 
 

Krzysiek K.:  Wesołych Świąt! 
 

Paul ina R. :  Przede wszystkim zdrowych i radosnych 

świąt dla całego WDpF! 
 

Ania M.:  Ślę pozdrowienia i najlepsze życzenia. 
 

Wiesia D. :  Zdrowych i wesołych świąt, bo zdrowie 

najważniejsze, wszystkiego dobrego. 

 

 
Kartka od Wiesi D. z SA 

 

 

Danusia P.:  W dni Święta Wielkanocnego życzę Wam 

jaja smacznego. Świąt pogodnych i radosnych oraz 

tchnienia wiosny! Serdeczne życzenia Wielkanocne dla 

całego personelu Domu pod Fontanną oraz wszystkich 

uczestników! 
 

Darek: Ogólnie dla wszystkich świąteczne życzenia  

i wszystkiego dobrego. 
 

Krzysiek W.:  Na Święta życzę spokoju, odpoczynku, 

stabilizacji w życiu prywatnym. Życzę też wszystkim 

zdrowia, możliwości rozwoju i przełamywania różnego  

 



 

rodzaju barier psychicznych w sobie – żeby iść do przodu  

i realizować swoje plany i marzenia. 
 

Maciek Cz.: Wszystkiego najlepszego dla całego Domu-

Klubu, szczególnie dla pracowników, a także dla naszych 

kolegów i koleżanek z zagranicznych D-K! 
 

Danusia D. :  Słońca w sercu i wszędzie, bo słońce to 

radość i zdrowie! 
 

Kasia B.:  Życzę, by wszyscy się ze wszystkimi połączyli  

w te Święta i aby te więzi międzyludzkie były jak 

najtrwalsze, słońca i pogody ducha, dzielnego ducha na 

ten czas, niech on nas łączy. 
 

Iwona B. :  Życzę wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń  

i żeby pandemia już się skończyła! 
 

Piotr G.:  Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt 

Wielkanocnych dla całego Domu! 
 

Tadeusz S.:  Zdrowia, szczęścia, radości i fantazji, a także 

fantastycznej wiosny, wszelkiej pomyślności, dobrego 

humoru i pysznych łakoci na wielkanocnym stole, życzy 

Tadeusz, który też jest łasuchem, ale na razie trwa post. 
 

Agata P. :  Wesołych świąt dla wszystkich! 
 

Hania L.:  Życzę dużo optymizmu i radości z życia, 

trzymajcie się i nie dajcie się! 
 

Piotr R.:  Zdrowia, szczęścia i pomyślności! 
 

Konrad W.: Wszystkiego dobrego, dużo ciepła radości  

i miłości oraz zdrowia, zdrowych i spokojnych świąt dla 

wszystkich ode mnie.  
 

Ewa M.: Wesołych Świąt, Zdrowia i Radości. 
 

Bogdan O.:  Wszystkim klubowiczom dużo zdrowia i żeby 

realizowali swoje plany, teraz trudniej, ale oby było lepiej! 
 

 

 

Jacek G: Wesołych Świąt, Jajka w miłym gronie, udanego 

śmigusa dyngusa i pozdrowienia. 
 

Łukasz Z. :  Dużo spokoju i normalnej atmosfery. 
 

Basia K. :  Wszystkiego, co najlepsze i dużo 

Błogosławieństwa Bożego. 
 

Jacek O.:  Zdrowia z okazji świąt dla pracowników oraz 

członków WDpF. 
 

Paweł Z:  Wesołych Świąt i pozdrowienia dla wszystkich. 
 

Maciek G. :  W te święta życzę nam wszystkim niezależnie 

od światopoglądu, żebyśmy zmartwychwstali, nie tylko 

po  smierci, ale także teraz. Życzę to także Domowi-

Klubowi, aby wyszedł wreszcie z cienia-grobu pandemii. 

Żebyśmy się wreszcie wszyscy spotkali na Nowolipkach. 

Niektórzy zobaczą się pierwszy raz na żywo. (Ja jeszcze nie 

rozmawiałem z Julią twarzą w twarz, a jestem przecież w 

SZE). Oczywiście są jeszcze komunikatory, ale chyba to nie 

wystarcza. Także Wesołego Alleluja - jak najszybciej!!! 
 

Iza B.:  Zdrowych, radosnych Świąt. 
 

Kajetan S.:  Ja również życzę wszystkim pracownikom  

i członkom WDpF zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej 

Nocy. 
 

Marek G.:  Również życzę zdrowych, spokojnych Świąt. 
 

Piotr R.:  Dużo szczęścia i zdrowia! 
 

Jakub T. :  Wszystkim pogodnych, spokojnych i przede 

wszystkim zdrowych świąt, trzymajcie się! 
 

Katarzyna B. -D.:  Serdeczne życzenia zdrowia  

i pomyślności z okazji świąt wielkanocnych dla wszystkich 

was. Dziękuję za życzenia i piękną kartkę. 
 

Agnieszka K.:  Bardzo dziękuję za życzenia i Wam też 

życzę zdrowych i spokojnych świąt! 
 

 

Życzenia świąteczne przekazali także: Joanna K., Jerzy P., Jolanta M.,  

Izabela R., Anna W., Elżbieta K., Andrzej R., Marian B.  

Dziękujemy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Zachęcamy do wsparcia Warszawskiego Domu 
pod Fontanną 1% podatku!  Nasz Dom jest 
współprowadzony przez ponad 400 członków i członkiń 
doświadczających trudności zdrowia psychicznego.  
Z radością i dumą dzielimy się tym, że w 2020 roku 
pomimo pandemii: 
- zachowaliśmy CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA. WDpF był dostępny 
dla członków i członkiń, zdalnie lub stacjonarnie, każdego 
dnia pracy w naszych typowych godzinach, czyli średnio 
przez 168 godzin w miesiącu! 
 

- rozwinęliśmy od podstaw nasz WIRTUALNY DZIEŃ 
ZORIENTOWANY NA PRACĘ – współzarządzanie Domem-
Klubem przez członków, członkinie i zespół pracowniczy  
i wspólne wykonywanie zadań na rzecz WDpF przeniosło 
się na Skype’a, łącza telefoniczne i e-mailowe. Ważną 
częścią dnia zorientowanego na pracę są zdalne spotkania 
sekcji, Zebrania Generalne i inne spotkania, w które 
angażowało się średnio 42 członków i członkiń  
w miesiącu! 
 

- dbaliśmy o nasze RELACJE i SIEĆ WZAJEMNEGO 
WSPARCIA. W każdym miesiącu z telefonami, e-mailami, 
listami docieraliśmy średnio do 117 członków i członkiń 
WDpF! Wspieraliśmy się nie tylko dobrym słowem, ale  
i konkretną pomocą przy załatwianiu spraw urzędowych, 
poszukiwaniu pracy czy podczas pobytów w szpitalu. 
 

Przekonało Cię to do wsparcia Warszawskiego Domu pod 
Fontanną? To fajnie! Przekaż 1% na stowarzyszenie Zespół 
Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego  
KRS 0000061865. 

Sekcja Administracji  
 

Wysyłka l istów do członków i członkiń –   
z najlepszymi życzeniami .  Wszystkie sekcje musiały 

zdecydować do kogo przy ograniczonym budżecie posłać 
listy, ułożyły ich treść, życzenia i wybrały kartki, które 
potem w kopertach zostały rozesłane siłami Sekcji 
Administracji do wszystkich z odpowiednim 
wyprzedzeniem :) Rozmach był ponad 3 razy mniejszy niż 
przy poprzednich świętach, bo nadaliśmy 38 listów, za to 
powtórzyło się to, że z powodu pandemii jedynie 
pracownicy – Jacek i Olga – mogli się zająć wysyłką. 
Wspólnie za to ułożyliśmy życzenia, każda z osób 
obecnych na jednym ze spotkań Sekcji dołożyła swoją 
cegiełkę i tak np. Kasia z Janem życzą radości, Jacek i Piotr 
– zdrowia (chociaż nie wątpię, że każdy innym i sobie 
właśnie tego szczerze teraz życzy!), Monika – spokoju,  

a Tadeusz dorzucił „pogody tych wiosennych dni” i na 
koniec spontanicznie stworzył z tych elementów zgrabną 
całość życzeń :)  
 

 
 

Do piątku włącznie wykonaliśmy też dużo telefonów 
reach-outowych oraz zadbaliśmy o wysłanie maili, tak aby 

każdy dowiedział się o spotkaniu świątecznym lub chociaż 
mógł usłyszeć od nas i przekazać reszcie społeczności 
życzenia, których ogrom znajdziecie w tym numerze! 

Olga 
 

30 marca br.  prowadziłam wieczór wtorkowy  na 
temat Van Gogha. Spotkanie składało się z trzech części: 
wprowadzenia o życiu Van Gogha, prezentacji 24 obrazów 
i dyskusji. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Miałam 
wsparcie Jacka z SA, no i co bardzo ważne – obecna była 
wolontariuszka Monika (z jej zdaniem bardzo liczę się). 
Byłam w napięciu, czy zdążymy omówić wszystko, ale 



dokładnie o 19 skończyliśmy. Starałam się przedstawić 
temat w pigułce. Mam nadzieję, że udało się nam 
wspólnie przybliżyć wizerunek tego największego 
holenderskiego malarza od czasów Rembrandta.  

Ola P. 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Dbanie o kondycję f izyczną:  
Pamiętacie jak Sylwek pisał o przeglądzie roweru –  
w ramach wiosennych porządków, wskazówek 
warsztatowych i dbania o dobrą kondycję? Jeden  
z członków naszej sekcji – Paweł J., z okazji świąt 
postanowił zrealizować dłuższą kilometrażowo trasę 
rowerową! Oto refleksje Pawła: 
„Bardzo chciałem pojechać rowerem do rodziców, do 
Izabelina. Udowodnić sobie, że dam radę mimo swoich 
problemów zdrowotnych. Przejechałem 10 km w jedną  
i 10 km w drugą stronę. Przemierzanie rowerem takich 
odległości działa kojąco na układ nerwowy. Przełamałem 
pewne bariery – np. myślenie, że sport nie jest wskazany 
dla ludzi chorych na serce – a jest, tym bardziej. Dodaje 
harmonii i równowagi psychicznej.” 

Paweł 
 

A jak tam poświąteczne  żołądki i  kulinarne 
pomysły naszych czytelników?  Pomyśleliśmy, że dla 
poświątecznej odmiany ktoś może chcieć skorzystać ze 
sprawdzonego przepisu Eweliny na placuszki 
marchewkowe (jeśli lubisz ciasto marchewkowe, to ten 
przepis na placki też myślę, że jest w sam raz dla Ciebie - 
Ewelina): 
 

 
Zdjęcie przykładowe ze strony internetowej, która była 

inspiracją do usmażenia przeze mnie placków: 
(źródło: www.kuchnialidla.pl) 

 

Składniki:  

• 1 jajko  

• 1 szklanka kefiru (duże opakowanie jogurtu 
gęstego naturalnego świetnie się sprawdzi jako 
ewentualny zamiennik kefiru, placki są po prostu 

wtedy delikatniejsze)  

• 2 średniej wielkości marchewki starte na 
dużych oczkach 

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia  

• 2 łyżki cynamonu 

• Odrobinę: kardamonu, gałki muszkatołowej  
i imbiru  

• 3 łyżki cukru  

• 3 łyżki oleju + trochę do smażenia  

• 150 g serka waniliowego z pokruszoną laską 
wanilii  

• 1/4 szklanki cukru pudru  

• 2 łyżki mleka  
Opcjonalnie: orzechy włoskie, wiórki kokosowe itp.  
 

Mąkę i proszek do pieczenia mieszam w dużej misce. 
Dodaję: cynamon, kardamon, gałkę muszkatołową i imbir. 
Potem do mieszanki dodaję też: kefir, mleko, jajko i olej. 
Całość mieszam do połączenia składników. Na koniec 
dodaję startą marchew, mieszam. Patelnię rozgrzewam, 
smaruję ją odrobiną oleju i smażę niewielkie placki. Gdy 
zaczną się rumienić, odwracam je na drugą stronę.  
W miseczce mieszam ze sobą: serek waniliowy, cukier 
puder i mleko. Usmażone placki polewam sosem  
i dekoruję wiórkami kokosowymi. Placki polecam zarówno 

na ciepło, jak i na zimno. Smacznego.  
Ewelina 

 

Wstęp do materiałów – Ola D. w im. SOD 
 

Refleksje po spotkaniu konsultacyjnym Biura 
Miasta st.  Warszawy z organizacjami 
pozarządowymi, 24 marca, pt.  " Integracja 
społeczna i  zawodowa poprzez edukację, 
ochronę zdrowia, sport,  kultur ę":  
Wraz z Ryszardem i Iwoną z SZE wzięliśmy udział w takim 
zdalnym spotkaniu, jako przedstawiciele WDpF. Iwona 
podzieliła się swoimi refleksjami w poprzednim numerze 

newslettera. Ja chciałabym podzielić się tym, że cieszę się, 
że udało mi się opowiedzieć o WDpF i naszych działaniach 
– pod kątem każdej z wyżej wymienionych sfer integracji 
społecznej i zawodowej, a także „zapromować” nasz Dom-
Klub i formułę Zatrudnienia Przejściowego. Udało mi się 
też zadać pytanie o (budzący kiedyś w naszej społeczności 
wątpliwości) pomysł na tworzenie oddzielnych siłowni  
i klubów fitness dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro 
Sportu i Rekreacji odpowiedziało, że absolutnie nie 
zamierza realizować takich pomysłów a raczej działać  
w kierunku dostosowywania już istniejących miejsc. 
Podobało mi się też, że na spotkaniu pojawiło się dużo 



pozytywnych refleksji i rozmów o trudnościach  
w integracji społecznej, np. międzypokoleniowej. Chętnie 
podzielę się slajdami czy też krótkimi, roboczymi 
notatkami ze spotkania. 

Ola De 
 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

Pisanie ogłoszenia na pracownika SZE.  Wraz  
z odejściem Agnieszki, SZE rozpoczęło poszukiwania 
osoby, która mogłaby zająć jej miejsce. Na jednym ze 
spotkań Sekcji, sporo czasu poświęciliśmy na rozmowę  
o naszych oczekiwaniach wobec nowego pracownika. 
Kolejnym etapem było przygotowanie ogłoszenia rekru-
tacyjnego – tutaj Sekcja postanowiła zdać się na Pawła, 

Julię oraz Martę, którzy zajęli się przygotowywaniem  
idealnego ogłoszenia. :) Porównaliśmy dotychczasowe 
ogłoszenia i wprowadziliśmy pewne zmiany i ulepszenia 
– tak, aby ogłoszenie odpowiadało naszym oczekiwa-

niom. 

Paweł: Pisanie ogłoszenia było bardzo fajne. Usiedliśmy 
wspólnie na Skype, aby popracować nad ogłoszeniem. 
Mieliśmy różne zdania i rozmawialiśmy o tym jak wybrać 
pracownika – jakie musi mieć kwalifikacje i cechy. Zajęło 
nam to aż 90 minut! Po wielu poprawkach, w końcu 
udało nam się ustalić wspólną wersję. Polecam taką 
formę pracy, bo mogłem zaangażować się w zadanie  

i poczuć się potrzebny. 

Ostatecznie, kolejne dni przyniosły nowe ustalenia – do 
SZE dołączy Ola Ka z SODu, natomiast nowy pracownik 
zostanie zatrudniony do Sekcji Obsługi Domu. Mimo 
tego, doświadczenie tworzenia ogłoszenia na  
pracownika uważam za bardzo cenne i udane!  

Julia 
 

Świąteczne życzenia i  pozdrowienia z zagranicy 
i  Polski!  Nasza Sekcja tradycyjnie zajęła się wysyłką  
życzeń i kartek świątecznych do osób i podmiotów spoza 
WDpF związanych ze sprawami zawodowymi i edukacyj-

nymi oraz zagranicznych Domów-Klubów i przedstawi-
cieli Clubhouse International. W odpowiedzi dostaliśmy 
sympatyczne życzenia od p. Izabeli Musiał z Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola m. st.  
Warszawy, p. Beaty Tryc z Działu Obsługi Osób Niepełno-
sprawnych Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Thorkilda 
Gantnera z Mosaic Clubhouse, p. Lidii Orzelskiej-Wiech  
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, od Joela 
Corcorana i Robby Vorspan z Clubhouse International, 
Domu-Klubu Alrami w Kazachstanie, Wasatch House  
w USA, Ulli Koivula z Domu-Klubu w Finlandii. Nasze  

życzenia i kartki trafiły także do wielu innych osób i pod-
miotów – mamy nadzieję, że sprawiły adresatom  
przyjemność! 
 

PS. Niemałym wyzwaniem był wybór kartki świątecznej. 

Jak wspomina Paweł: „Kartki wybieraliśmy przez kilka 
spotkań sekcji. Na ostatnim niemal się pokłóciliśmy, 
którą kartkę wybrać. Musieliśmy nawet przedłużyć  
spotkanie, żeby dokonać wyboru”. Zainteresowanym 
zdradzamy, że kartka Moniki trafiła do członków i człon-
kiń SZE, a kartka Eweliny do pozostałych. 

Marta  
 

Moje wrażenia z przedświątecznego R -O.   

Zobowiązałem się, że w ramach przedświątecznego  
R-O zadzwonię do 6 osób z mojej Sekcji i do wszystkich  
zadzwoniłem :)! Tylko jedna osoba nie odbierała  
telefonu. Było to dla mnie nowe i ciekawe doświadcze-

nie, bo po raz pierwszy dzwoniłem do osób z SZE, których 
zupełnie nie kojarzyłem. Ale również dlatego, że mamy 
pandemię, nasz Dom-Klub pozostaje zamknięty,  
a kontakty między nami są bardzo ograniczone i z tego 

względu odezwanie się do dawno niewidzianych człon-
ków może przynieść korzyść zarówno im jak i mnie.  
Znałem spośród nich tylko jedną osobę, jedną kojarzy-
łem, że istnieje, natomiast pozostałe były dla mnie  
kompletnie obce. Jedna z nich dopytywała się, kim  
jestem ;) Cieszę się, że mogłem trochę pogadać z osobą, 
którą znałem, ponieważ bardzo długo nie miałem z nią 
kontaktu. W Święta raz jeszcze z nią rozmawiałem.  
Interesująca była też dla mnie rozmowa z inną osobą, 

której pasją jest fotografowanie. Tak więc było to dla 
mnie konstruktywne doświadczenie! :) 

Piotr z SZE 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy.  Ola Ka. od 5 kwietnia jest  
z powrotem w pracy (po zwolnieniu lekarskim). W związku 
z tym, że Agnieszka w kwietniu odchodzi z pracy, 
poszukiwaliśmy pracowniczki/pracownika do projektu 
WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO.  

 
Ostatecznie zdecydowaliśmy w gronie reprezentantów 
Biura, SOD i SZE, że pracę w tym projekcie podejmie Ola 
Ka, a nową osobę zatrudnimy do Sekcji Obsługi Domu. 
Ogłoszenie opublikowaliśmy na portalu ngo.pl: 
https://ogloszenia.ngo.pl/349172-pracownik-
pracowniczka-projektu-w-sekcji-zatrudnienia-i-edukacji-
warszawskiego-domu-pod-fontanna.html  
 
Fajnie, jakbyś promowała/promował ogłoszenie!  
Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia 2021 r. 
 

https://ogloszenia.ngo.pl/349172-pracownik-pracowniczka-projektu-w-sekcji-zatrudnienia-i-edukacji-warszawskiego-domu-pod-fontanna.html
https://ogloszenia.ngo.pl/349172-pracownik-pracowniczka-projektu-w-sekcji-zatrudnienia-i-edukacji-warszawskiego-domu-pod-fontanna.html
https://ogloszenia.ngo.pl/349172-pracownik-pracowniczka-projektu-w-sekcji-zatrudnienia-i-edukacji-warszawskiego-domu-pod-fontanna.html


Tryb działania WDpF.  Ogólnopolskie obostrzenia 
związane z pandemią zostały na razie przedłużone do  
18 kwietnia 2021 r. W związku z tym w bieżącym tygodniu 
nie planujemy powrotu do działań stacjonarnych. Sytuacja 
zmienia się dynamicznie i decyzje podejmujemy na 
bieżąco. Bierzemy pod uwagę rekomendacje Premiera  
i Ministra Zdrowia, a decyzje co do charakteru działalności 
WDpF są dyskutowane i podejmowane na spotkaniach 
społeczności z udziałem członków i członkiń, zespołu 
pracowniczego, dyrekcji i Rady Koordynacyjnej 
Stowarzyszenia. 

Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 
Generalnego z dnia 

2.04.2021 r. 
 

Prowadząca: Olga  
Osoba techniczna i notująca: Ola De  
 

Obecni:  
SA: Jacek, Kasia, Olga, Jan 
SOD: Piotr C., Ola D. , Sylwek, wsparciowo Olga 
SZE: Piotr Sz., Julia, Marta, Iwona, Marek T. 
 

Ogłoszenia indywidualne:  
- Agnieszka R. z SA nadal poszukuje stolika pod telewizor 
- Aneta Rostek też podtrzymuje potrzebę polecenia 

książek i publikacji z psychologii humanistycznej 
 

- Piotr w imieniu SZE  (Uznaliśmy to za sprawę z ostatniej 
chwili ): Joasia B. z SZE pracuje w CARITAS i może 

zorganizować 3 paczki  świąteczne żwynociowe dla osób 
potrzebujących z WDpF.  Paczki są przeznaczone dla osób 
w wieku emerytalnym. Paczka może zostać dostarczona 
do domu przez Joasię. Piotr może przekazać kontakt do 
Joanny takim osobom i sekcje mogą dawać mu znać. 
Paczki ważą 12 kg.  
Chętna byłą Iwona z SZE. Z SA Agnieszka R. do której Kasi 
udało się dodzwonć w trakcie spotkania.  Została więc 
jeszcze jedna paczka. Myśleliśmy wspólnie  sekcjami kogo 
można szybko o tym poinformować i może chcieć 
skorzystać.Terminowość: 2-3 kwietnia 2021.  
 

Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych na przyszły 
tydzień. 

 
 

Podsumowanie Zebrania 
Generalnego z dnia 

9.04.2021 r. 
 

Prowadząca: Julia,  
współprowadząca: Marta,  
skryba: Piotr,  
poza tym obecni: z SOD-u: Piotr C., Ola Ka, Ola De, Piotr S., 
Ryszard Ch.; z SA: Olga O., Kasia B., Jacek S., Maciek Cz., 
Tadeusz S.; z SZE: Iwona W., Paweł B., Maciek G., Maciek 
Sz.; z Rady: Jakub T. 
 

Na Zebraniu Generalnym omówiliśmy wniosek Sekcji 
Obsługi Domu i Jakuba T. z Rady w sprawie partnerstwa 
WDpF w III Kongresie Zdrowia Psychicznego: Sekcje i Rada 

były na tak w punkcie 0, czyli w kwestii samego 
partnerstwa w wydarzeniu. W kwestii form wsparcia, 
które możemy zaoferować, Sekcje zaproponowały 
promowanie możliwości wsparcia finansowego zbiórki 

pieniężnej na Kongres i samego wydarzenia na FB,  
w Newsletterze, w mailach grupowych do członkiń  
i członków. W Sekcjach pojawiły się osoby chętne do 
uczestnictwa w wolontariacie podczas Marszu Żółtej 
Wstążki.   
 

Ogłoszenia indywidualnych osób: Wciąż aktualna jest 
prośba Agnieszki z SA o stolik pod TV; Jakub Tercz ogłosił, 
że ma do oddania skaner płaski A3, który nie działa na 

Windows 10, ale powinien działać na starszych wersjach. 
W sprawie skanera można skontaktować się z Jakubem, 
pisząc na adres mailowy: j.tercz@wdpf.org.pl 
 

Przyjęliśmy harmonogram działań na przyszły tydzień. 
Spraw z ostatniej chwili nie zgłoszono. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.tercz@wdpf.org.pl


 
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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