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CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI DOMU!  
W związku z okresowymi zmianami w strukturze WDpF, 

zadania SOD są umocowane częściowo w SA,  

a częściowow SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 
dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcję bazową  

i angażuje się w jej działnia. SA i SZE serdecznie zapraszają 
kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń SOD 

pozostaje bez zmian 508-492-762 i obsługuje go 

Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 
 

Domy Pomocy Społecznej  a Zakład Opiekuńczo -

Leczniczy –  część I I  Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
to ośrodek wsparcia dla samotnych i rodzin, które  

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy, a są jej pozbawione, gdyż rodzina nie może 

zapewnić takiego wsparcia. DPS nie zatrudnia lekarzy tak 

jak ZOL. Leczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
finansuje NFZ, zaś pobytu w Domu Pomocy Społecznej 

niestety nie. 

 
Domy Pomocy Społecznej w zależności od tego, dla kogo 

są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów 

dla: 

1. osób w podeszłym wieku, 

2. osób przewlekle chorych somatycznie, 
3. osób przewlekle chorych psychicznie, 

4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

 

Materiał opracowano na podstawie stron: 
http://szpitalmorag.pl/zaklad-opiekunczo-leczniczy/ 

http://www.serdecznatroska.pl/index.php/informacje-
ogolne 

https://www.mops.katowice.pl/node/46 

 

 
Na zdjęciu DPS w Barczewie 

https://domy.dps.pl/prezentacja/dom_pomocy_spolecznej_369 

 
Ania Ż.: Nigdy nie byłam w DPS, ale słyszałam, że DPS to 

dobre miejsce. Takie domy są potrzebne, bo ludzie starsi 
chorują. Człowiek czuje się samotny. Ja wiem to po sobie, 

kiedy siedziałam w domu w zimę, bez zajęcia, sama. 

Słyszałam, że w DPS personel pomaga, opiekuje się 
podopiecznymi, rozmawia, jest rehabilitacja, leki i posiłki 

podane są na czas.  

 
Krzysztof K.: W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  

w Rasztowie byłem w latach 2014-2017. Z Rasztowa 
wychodzi się albo do Domu Pomocy Społecznej, albo do 

domu. Podobno są osoby które wychodzą do mieszkania 

chronionego, ja takich osób nie spotkałem. Personel był  
w porządku, zajęcia jakie odbywały się tam, to między 

innymi była terapia ruchem, psychoedukacja, zajęcia  

z psychologami. 
 

Kamil: Z tego, co słyszałem, w Lesznowoli jest dom opieki 

dla ludzi z problemami nerwowymi. Podobno są tam 
organizowane wycieczki w góry i za granicę. 

 Przygotowała Ewelina 

 

Poranna gimnastyka. Cześć! Zapraszamy wszystkich 

chętnych we wtorki i piątki na poranną rozgrzewkę. 
Zaczynamy o 11:15. Ćwiczenia polepszają samopoczucie  
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i sprawiają, że lepiej funkcjonujemy. Ponadto wspomagają 

odchudzanie i zwiększają mobilność stawów. Zapraszamy 

do wspólnej porannej rozgrzewki. Jeśli masz ochotę 
podzielić się z uczestnikami swoim zestawem ćwiczeń lub 

poprowadzić gimnastykę, to koniecznie daj znać, 

dzwoniąc pod nr telefonu dla członkiń i członków SOD-u. 

Link do gimnastyki: https://join.skype.com/jYLzEtsaszbo 

Do zobaczenia! 
Piotr C. i Agnieszka 

 

Książka kucharska członkiń i  członków Sekcji 
Obsługi Domu .  W Newsletterze pojawiają się bardzo 

dobre przepisy kulinarne. Sporo osób lubi gotować albo 

pisać o gotowaniu. Chciałabym przypomnieć, że  
w związku z tym powstaje e-book z ulubionymi przepisami 

członkiń i członków SOD-u. Podjęłam się jego koordynacji 

i serdecznie zapraszam do współpracy, jeśli chcesz pomóc: 

 przy zbieraniu przepisów od członkiń i członków; 

 planowaniu rozkładu książki. Być może chcesz 

zaangażować się w projektowanie okładki  

w programie Canva. Jest to dobra okazja do 

poznania podstaw programu, jeśli chcesz się  

go nauczyć. 

Może pasjonuje Cię gotowanie i chcesz, aby przepis  
od Ciebie znalazł się w e-booku :) 

 
Jeśli chcesz podjąć się współpracy, proszę, dzwoń pod 

numer dla członkiń i członków SOD-u albo kontaktuj się  

z Agnieszką (która wspiera to zadanie) e-mailowo, pisząc 

na adres: a.kaczmarska@wdpf.org.pl 

Każda pomoc jest dla mnie bardzo cenna. 

Pozdrawiam! 
Ewelina 

 

 
Grafikę przygotowała Agnieszka 

 

Sekcja Administracji 
 

O “zdrowym” Wieczorze Wtorkowym :)  

Wieczór wtorkowy poświęcony zdrowiu i dbaniu o nie 
prowadził Paweł J. Rozmowa dotyczyła zdrowia fizycznego 

i, w większej mierze, kondycji psychicznej. A może jednego 

i drugiego na raz. Były wymieniane czynniki mające na  

nie wpływ. Odżywianie, ruch, unikanie używek, czy nie 

przesadzanie z nimi. Była też mowa o aspekcie 

psychicznym. Podkreślono szczególnie rolę relacji 
międzyludzkich, jak też działania i pracy nad sobą. Pod 

koniec spotkania, bezpośrednio znad morza dołączył Piotr 

Es. Na moment w kadrze kamery pojawił się jego brat. 

Okazało się, że wygląda zupełnie jak Piotr. Nawet z fryzury 

:) Wracając do tematu, czuło się, a może tylko ja miałem 
takie wrażenie, że dbanie o dobrą kondycję fizyczną  

i psychiczną dla wielu osób może być trudnym zadaniem, 

nie za bardzo wiadomo, jak dbać o dobre życie. Albo 
powiedzieć, czy dane życie jest dobre. Wiele zależy  

od okoliczności. 
Jan M. 

 

Żałuję jedynie, że nie doczytałem książki A. Lauveng 
„Byłam po drugiej stronie lustra”. Bardziej mi pomagała  

w zadawaniu pytań książka M. Glinowieckiego „Chory na 

schizofrenię w rodzinie i  w środowisku społecznym – 
potrzeba wsparcia”. Uczestnicy chętnie się wypowiadali 

na poruszone przeze mnie wątki, choć były też głosy, że 

moje pytania byłyby dobre na konferencję naukową oraz 
że były zbyt intymne, co jest nieprawdą, bo jedynie może 

zbyt trudno było niektórym odpowiedzieć, ponieważ nie 

mają takiego doświadczenia.  
Paweł J. 

 

Do spotkania z „Przepisem na Muranów” 

wrócil iśmy w rozmowie w SA.  Bogatą relacją podzielił 

się z nami Tadeusz. Szczególnie ważna jest dla niego 

współpraca Partnerstwa ze studentami Politechniki 

Warszawskiej, którą to uczelnię zna z czasów studenckich. 
Jak ocenił Tadeusz, pan Marek ma umiejętność takiego 

planowania projektów, by były one realne – do 
wprowadzenia w życie – co wcale nie jest łatwe.  

Ja przyznałam, że bliska mi jest oddolność i nieformalność 

współpracy partnerów. Nikt nie napisał projektu  
z rozpisanymi dla nich zadaniami i budżetem, nie 

zrekrutował ich w liczbie zgodnej z założonymi 

rezultatami, nie robi co chwila ankiet ewaluacyjnych. 
Ludzie zorganizowali się sami, żeby się wzajemnie 

poznawać, rozmawiać i móc lepiej dbać o wspólną 
przestrzeń – społeczną i fizyczną. 

Kasia 

 
W poprzednim Newsletterze Jacek poruszył właściwie 

wszystko, co było do przekazania naszej społeczności. 

Chciałbym jednak zaznaczyć sprawę projektowania na 
wydziale architektury PW, wydaje mi się ważna. Projekty 

semestralne, czy sam dyplom, powinny nie tylko wiązać 

się z daną lokalizacją, ale też odpowiadać pewnym 
warunkom – materiał, proporcje, konstrukcja, koloryt itp. 

Oczywiście, projekt powinien być niejako gotowy do 

realizacji, ale większość ląduje w szufladzie i poza obroną 

https://join.skype.com/jYLzEtsaszbo
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nie widzą światła dziennego. Natomiast widzę, jak 

projektowane udogodnienia związane z krawężnikami, 

podjazdami do szkół, urzędów czy sklepu zostały 
zrealizowane i umożliwiają korzystne funkcjonowanie 

miasta nie tylko dla ludzi w pełni sprawnych, ale też dla 

których dotychczas to było niemożliwe. Dziś w XXI wieku 

pewne rzeczy, plany dzięki m.in. lepszej sytuacji 

materialnej mogą zostać urzeczywistnione. Wiąże się to 
jednak z wysiłkiem i konsekwentnym dążeniem do celu. 

Pan Marek na spotkaniu opowiedział, że to dążenie jest 

możliwe. Kasia przedstawiła historię WDpF-u i wyraziła 
nadzieję, że wspólne działanie ma duży sens. A ja na 

koniec chcę podziękować Jakubowi T. za bardzo 

eleganckie zakończenie spotkania z panem Markiem Ś.  
i domownikami WDpF-u.  

Tadeusz 

 

 
W czwartek Jan i Jacek zawiesili nową tablicę w SA. 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Newsletter Clubhouse International.   

W Domach-Klubach na całym świecie jest wiele silnych 

partnerstw z pracodawcami Zatrudnienia Przejściowego. 

Dziś spojrzymy na „Staples”. Przez ostatnie cztery lata 
„Staples” w Calgary w Kanadzie zatrudniło czwórkę 

członków Domu-Klubu „Potential Place” w ramach 

Zatrudnienia Przejściowego. Dwoje z nich zatrudniono 
ostatecznie na stałe. 
 

„Partnerstwo ze „Staples” otworzyło drzwi dla czwórki 

członków, wzmocniło ich samoocenę, a poza wypłatą nasi 
członkowie mogą cieszyć się znaczącą pracą, budowaniem 

zespołu i nauką obsługi klienta. Wszystko to razem 

przysługuje się integracji naszych członków ze 
społecznością Calgary. Jesteśmy dumni z tego, że „Staples” 

jest naszym społecznym partnerem i pomaga w powrocie 

do zdrowia osobom zmagającym się z chorobą 

psychiczną.” – Frank Kelton, dyrektor wykonawczy  
 

„Partnerstwo z „Potential Place” jest świetne na wielu 

poziomach. Osiągnęliśmy wielki sukces z osobami, które 

dołączyły do naszego zespołu – i owszem, zatrudniliśmy 

Michaela na stałe, bo współpracownicy nie mogli sobie 
wyobrazić, że może odejść. Stał się świetnym członkiem 

zespołu i dalej takim jest! Partnerstwo z „Potential Place” 

sprawiło, że to przejście było gładkie i doceniamy też 
wsparcie, którego nam udzielają!  Będziemy wzmacniać tę 

relację, jak tylko umiemy!” – Arlene Gillespie (manager, 

„Staples”) 
 

Powstały dwa nowe Domy-Kluby. Jeden to Chrysalis House 
(amerykański stan Wisconsin), a drugi znajduje się  

w bardziej egzotycznej lokalizacji – w Papui-Nowej 

Gwinei! Nazywa się Haus Bung i mieści się w Madang. 
 

Beverly Randall, pracownica londyńskiego Mosaic 

Clubhouse, dzieli się swoimi wrażeniami nt. Zatrudnienia 
Przejściowego: Program zatrudnieniowy Domu-Klubu jest 

świetny, bo daje wszystkim równe szanse w dostępie do 
pracy. Rozumiem wartość pracy. Nie skończyłam szkoły  

z różnych powodów, co oznacza, że nie mam formalnych 

kwalifikacji. Dom-Klub dał mi możliwość znalezienia pracy 
i rozwoju, co zaprowadziło mnie do zostania Zarządcą 

Programu w Mosaic Clubhouse. Uważam, że program ZP 

daje członkom szansę powrotu do znaczącej pracy i drugą 
szansę w życiu.” 

Marek 

 
Zdjęcie z Newslettera Clubhouse International 



Ruszamy z miejscem Zatrudnienia Przejściowego 

w Urzędzie Dzielnicy Wola!  Jak sporo osób 

związanych z naszą społecznością wie, przez wiele lat  
w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Wola 

prowadziliśmy miejsce Zatrudnienia Przejściowego na 

stanowisku kuriera. Obecnie po przerwie wznawiamy 

Zatrudnienie Przejściowe w tym miejscu! Osoba 

zatrudniona w ramach Zatrudnienia Przejściowego będzie 
współpracować zarówno z Wydziałem Spraw Społecznych 

i Zdrowia, jak i Wydziałem Świadczeń. Praca jest związana 

z transportem dokumentów oraz biurowymi pracami 
pomocniczymi. Ola jako pierwsza w zeszłym tygodniu 

wdrażała się w zadania, następnie Kajetan mógł zacząć 

swój trening. Trzymajmy wszyscy kciuki za fajną 
współpracę i naszego kuriera! :)   

Ola 
 

Wieści z Biura WDpF 
 
Ruszył trening w Zatrudnieniu Przejściowym  

w Wydziale Spraw Społecznych i  Zdrowia oraz 
Wydziale Świadczeń Urzędu Dzielnicy Wola!  

Zgodnie ze Standardami ZP najpierw na treningu była Ola 

Ka opiekująca się tym miejscem ZP ze strony WDpF. Od 
piątku trening z Olą podjął Kajetan – pierwsza osoba 

zatrudniona po przerwie w funkcjonowaniu tego miejsca 

ZP. Razem będą się uczyć wykonywania zadań jeszcze  
w poniedziałek i wtorek. 

 

Stan instalacji  odprowadzającej wodę (rynien, 
rur itp.)  i  związany z tym stan naszego lokalu, 

wejścia i  schodków jest przedmiotem dialogu Biura 
WDpF z ADK, Wspólnotą Mieszkaniową i Zarządcą 

nieruchomości (firmą WIKO) nieustająco od 24 czerwca – 

czyli ostatniego zalania naszego lokalu. W tym tygodniu do 
dialogu tego dołączyły osoby z Rady Koordynacyjnej,  

a także Pełnomocnik Miasta dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

Nowolipki 6A. Z ostatnich wiadomości od firmy WIKO 
wynikało, że ostatnie oczyszczenie rury spustowej z liści 

itp. i inne nieznane nam prace naprawcze mają zapobiec 

kolejnym zalaniom, więc wymiana rury spustowej jest 

bezzasadna. My widzimy sprawę tak, że to tylko doraźne 

rozwiązania. Nie zostało bowiem znalezione i naprawione, 
ukryte gdzieś w ścianie budynku miejsce – dziura, ubytek? 

– w rurze spustowej, przez które kilkukrotnie w ostatnich 

latach woda wpływała do nas strumieniami. Tak szybko, że 
w ciągu kilku minut zalewała podłogę w pokoju na 

wysokość 5-10 cm. 

Poza tym zalania, gdy woda leje się do lokalu, to jedno. 

Stałe jej sączenie się do ścian i na schody budynku przez 

nieszczelne rury, a także kapanie i lanie się po ścianie 
zewnętrznej budynku z dziurawych rynien  

i zbiorników na górze budynku, to drugie. W ostatnim 

mailu poprosiłam wszystkich jego adresatów, również  

w imieniu społeczności WDpF i Rady Koordynacyjnej, by 

zainteresowali się rzeczywistym stanem naszego lokalu,  
a także stanem schodów i wejścia do niego. Poprosiłam 

także wszystkich o odpowiedź czy uważają, że wymiana 

feralnej rury spustowej oraz naprawa całej 
instalacji odprowadzającej wodę, a także remont wejścia  

i schodów jest bezzasadny.  

 
Dziękuję Mirosławowi H. i Jakubowi T. z Rady 

Koordynacyjnej oraz uczestnikom Zebrania Generalnego  
6 sierpnia za opinie i wsparcie, a tym samym wzmocnienie 

mojego upoważnienia do zdecydowanego stawiania  

i dbania o tę sprawę w imieniu społeczności WDpF i Rady 
Koordynacyjnej.   

 

Zespół pracowniczy.  Marta jest na urlopie do  
13 sierpnia. Ola De jest dalej na zwolnieniu lekarskim.  

materiał z Biura przygotowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 30.07.2021 r.  

 
Odpowiadała Sekcja Administracji  

Prowadzenie: Agnieszka  

Sprawy techniczne: Olga  
Notowanie: Jacek 

Pozostali uczestnicy: Tadeusz S., Ewa S., Kasia B.,  

Ola K., Krzysztof, Michał R., Piotr C., Paweł B. 
 

Harmonogram działań na przyszły tydzień przyjęliśmy. 
 

Sprawa „z ostatniej chwili”: Kasia poprosiła o akceptację 

treści wiadomości do podmiotów zaangażowanych  

w sprawę zalań naszego lokalu, a także dalszego zdecydo-

wanego występowania w tej sprawie w imieniu całej spo-

łeczności WDpF. Zebranie Generalne zgodziło się, aby 
podkreślić brak naszej zgody na nieskuteczne działania  

w tej sprawie – ze względu na niekończące się trudności 

zarówno przy gwałtownych pojedynczych zalaniach, jak  
i spowodowanych ciągłym nasiąkaniem wilgocią muru. 

 
 

 

 

 

 



 
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 – Jan i Jacek;  

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

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania hybrydowe.  
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, Obsługi Domu: 508 492 762, Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898. 
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