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Cześć! W tym numerze – wyjątkowo 

– podsumowanie nie jednego,  

a dwóch Zebrań Generalnych. Poza 

tym poczytacie o wieczorach 

wtorkowych, spotkaniach śniadanio-

wych, świetnej rekomendacji  

i propozycji z SZE i SOD-owym 

spotkaniu sekcji. Ta sekcja 

koordynuje też spotkanie,  

o którym wiecej w części Newslettera 

poświęconej projektowi „Mój cel? 

Samodzielność!”. Miłej lektury! 
Redakcja 

 

Nasze Stowarzyszenie  
 

Członkowie Rady Koordynacyjnej 

finalizują cyfrowe podpisywanie 

sprawozdania finansowego za rok 

2020. Niebawem ustalimy termin 

Zebrania Walnego. 
Rada 

 

Sekcja Zatrudnienia  
i Edukacji 

 

Asia z Sekcj i  Zatrudnienia  

i  Edukacj i  poleca udział   

w projekcie „Staże drogą do 

zatrudnienia na otwartym 

rynku pracy I I I .” Szczegółowe 

informacje dostępne na stronie 

NGO.pl (link) 

A tutaj parę słów bezpośrednio od 

Asi: „Znalazłam pierwszą edycję 

stażu na NGO.pl. Skontaktowałam się 

z pracownikiem projektu. Odbyło  

się pierwsze spotkanie. Omówiliśmy 

moją historię zawodową i stanu 

niepełnosprawności oraz kierunków 

pracy, którymi byłabym 

zainteresowana. Po dostarczeniu 

orzeczenia o niepełnosprawności 

oraz wypełnieniu kilku druków (jest 

ich trochę), zostało zorganizowane 

spotkanie z doradcą zawodowym, 

który to pomógł mi dostosować moje 

CV do sektora pozarządowego. 

Wyznaczyliśmy listę potencjalnych 

pracodawców - z racji mojego 

doświadczenia życiowego i zawodo-

wego - umieściliśmy na liście 

organizacje takie, jak Caritas  

i UNICEF. FiRR (organizator stażu) 

ostatecznie porozumiał się z Caritas 

gdzie obecnie odbywa się mój staż  

(w pełnowymiarowym czasie pracy  

w wyniku tylko częściowej 

niezdolności do pracy - te 40 godzin 

jednak mocno mnie obciąża) do 

połowy sierpnia, razem 3 miesiące. 

Jest duża szansa, że dostanę ofertę 

na kontynuację współpracy z Caritas, 

już na ich warunkach. Staż jest 

odpłatny - 1006 zł miesięcznie.” 
Marta i Asia 

 

 
grafikę przygotowała Monika 

Zaproszenie do dyskusj i.  

Misją naszego Domu-Klubu jest 

między innymi przeciwdziałanie 

krzywdzącym stereotypom skiero-

wanym przeciw osobom  

z problemami zdrowia psychicznego 

oraz przeciw wykluczaniu tych osób 

w różnych dziedzinach. Dlatego chcę 

zaproponować spotkanie dyskusyjne 

na powyższy temat. Społeczności 

WDpF, co o tym sądzicie? 
Iwona 

 

Notatka o wieczorze  wtorko-

wym fi lozoficznym.  30 czerwca 

odbył się wieczór wtorkowy 

poświęcony filozofii. Spotkanie 

moderowała (znakomicie!) Agniesz-

ka, zaś zagorzałymi uczestnikami 

filozoficznej dysputy byli Iwona, 

Monika, Piotr, Jan, Maciek, Sylwek  

i ja. 

Agnieszka rzucała śmiało i ze swadą 

przyprawiające o zawrót głowy 

tematy takie jak pytanie, czy 

jesteśmy ciałem, czy też duszą w nim 

mieszkającą, czy może i jednym,  

i drugim; kwestia, czy trzeba 

koniecznie tłumaczyć procesy 

zachodzące we Wszechświecie, na 

Ziemi i w nas samych, odwołując się 

do pojęcia jakiejś Siły Wyższej, oraz 

zagadnienie dobra i piękna.  

My, uczestnicy, w kółeczku po kolei 

staraliśmy się podejmować te 

wyzwania. Nie obyło się  

(i o to właśnie chodziło!) bez silnych 

emocji i gwałtownych nieraz 

konfrontacji pomiędzy dyskutantami. 

https://ogloszenia.ngo.pl/324452-staze-droga-do-zatrudnienia-na-otwartym-rynku-pracy-iii-324452.html
https://ogloszenia.ngo.pl/324452-staze-droga-do-zatrudnienia-na-otwartym-rynku-pracy-iii-324452.html


Cóż, w filozofii nie chodzi o dawanie 

definitywnych rozwiązań, ale raczej  

o stawianie wciąż na nowo tych 

samych uniwersalnych pytań, na 

które – nie ma rady – każdy musi 

sobie sam choćby w pewnym stopniu 

odpowiedzieć… 

Ustaliliśmy, że kolejny wieczór 

filozoficzny odbędzie się za około 

miesiąc i przed nim każdy obejrzy  

w internecie film pt. „O człowieku, 

który szukał nieskończoności”. 

Opowiada on o genialnym 

współczesnym matematyku z Indii. 

W pierwszej części wieczoru 

porozmawiamy o filmie, a w drugiej 

będziemy zawzięcie dyskutowali na 

tematy, które sami przygotujemy. 

Zapraszamy gorąco na kolejną ucztę, 

na której nie będziemy karmić się 

jadłem i napitkiem, ale mądrością 

samą, by stać się jej przyjaciółmi  

i wiernymi miłośnikami :) Czekajcie 

na więcej informacji! 

Piotr 
 

Sekcja Administracji  
 

Wieczór wtorkowy. 14 lipca 

wspólnie z Kasią przygotowalimy  

i przeprowadziliśmy wieczór 

wtorkowy, poświęcony ciekawym dla 

nas miejscom. Wzieli w nim też udział 

Tadeusz, oraz Sylwek i Monika, 

pomoc techniczną zapewnił Jacek. 

Wszyscy opowiadaliśmy o ciekawych 

miejscach i związanych z nimi 

przemyśleniach oraz przedstawiliśmy 

zdjęcia z naszych wojaży. 

Opowiedziałem o spacerach z psami  

w okolicach Wyszogrodu. Sylwester  

o wakacyjnych wyjazdach do Turcji  

i Grecji. Monika wspominała 

edukacyjny wyjazd do francuskiej 

Normandii. Tadeusz nas zaszczycił 

fascynującą opowieścią o Tatrach 

oraz nadwiślańskich terenach blisko 

miejsca swego zamieszkania. 

Wszyscy zasłuchaliśmy się  

w opowieść Jacka o Islandi gdzie 

przez całą dobę nie zapadała czarna 

noc, a zielona zorza na niebie 

wyglądała niesamowicie. Na koniec 

Kasia mówiła o nagrodzie czekającej 

po trudach wspinaczki górskiej.  

A oto kilka słów o wrażeniach po 

spotkaniu: Sylwek z przyjemnością 

nas wysłuchał, podobały mu się 

opowieści o górach, psach, Islandii, 

Francji i francuskim cydrze; Kasia 

zwróciła uwagę na fascynujący wykaz 

przedstawianych przez nas miejsc.  

Zauważyła też, że Sylwester i Monika 

odwiedzili tę samą turecką 

miejscowość, ale w odstępie wielu 

lat.  
 

 
 

I jeszcze krótka wypowiedź 

Tadeusza: „Wieczór wtorkowy  

w Warszawskim Domu pod Fontanną 

upłynął w atmosferze żywiołowej. 

Każdy z uczestników starał się ująć 

jak najzwięźlej wrażenia ze swoich 

przeżyć, których doświadczył  

w różnych czasach i miejscach.” 

To tyle i czekamy na następny 

wieczór wtorkowy :) 
Jan 

 

Spotkanie śniadaniowe.   

W ostatni czwartek o 9:20 wróciliśmy 

do najbardziej chyba charakte-

rystycznej formy spędzania poran-

ków w Domu-Klubie, czyli spotkania 

śniadaniowego. Odbyło się co 

prawda przez Skype, ale w swojej 

treści pozostało bardzo podobne. 

Poprowadziła je nasza Sekcja 

Administracji. W zaskakująco dużym 

jak na taką porę kilku-

nastoosobowym gronie wymieni-

liśmy się wieściami od siebie i od 

osób nieobecnych, porozmawialiśmy 

o tym, nad czym w sekcjach 

pracujemy i co planujemy na 

najbliższy czas. Zaplanowaliśmy dwa 

kolejne spotkania śniadaniowe:  

w najbliższy wtorek i czwartek  

o godz. 9:20. Dobrze dowiedzieć się, 

„co w WDpF piszczy” - to świetny 

sposób na rozpoczęcie dnia!  

Do zobaczenia! :) 
Jacek 

 

Sekcja Obsługi Domu  
 

W tym tygodniu  nie mamy 

indywidualnych treści do 

newslettera i podjęliśmy decyzję  

o podzieleniu się tu niektórymi 

decyzjami z wtorkowego spotkania 

naszej sekcji: 

- Reach-outy: Ola przekazała wieści  

i pozdrowienia od różnych członków; 

Sylwek skończył akcję prysznicową  

i zabrał się za naprawę zawiasów; 

Ryszard był prawie każdego dnia  

w przychodni na badaniach i spotkał 

któregoś dnia po drodze jednego  

z członków naszej sekcji; Ola zrobiła 

kulki mocy z orzechów i jagód, co 

robią czarne zęby; Piotr wspomniał  

o wyborach, a Robert oglądał dużo 

TVP Kultura i rozważa spotkanie 

indywidualne w WDpF oraz napisanie 

do newslettera czegoś o znaczkach;  

u Pawła dalej praca i „pieczone 

gołąbki”; po drodze dołączył też 

Tadeusz i wspomniał o powrocie do 

Teatru Kryzys :)  

- Przekazanie wieści z sekcji i z WDpF: 

Paweł - dwóm Ewom; Robert – 

Danusi; Sylwek postara się 

przedzwonić do Jarka i Piotra Ż. 

- Refleksje po pierwszym Zebraniu 

Generalnym i kolejne ZG, które 

prowadzi nasza sekcja: Wszyscy się 

zgodzili, że na przyszłość warto 

dzielić się na ZG rolą „odczytywacza” 

naszych decyzji i odpowiedzi na 

poszczególne pytania z wniosków,  



bo ostatnio nie zdążyliśmy tego 

zrobić. Na razie nie było chętnego do 

tej funkcji na najbliższym ZG, namysł 

do czwartku. Na razie do zajęcia się 

spotkaniem zgłosił się Piotr Ce i Ola 

De. Nie mamy jeszcze sekretarza -  

trzy osoby przemyślą temat do 

kolejnego spotkania sekcji. Zdecydo-

waliśmy też, że na drugim spotkaniu 

sekcji w czw. „dopinamy” ostatnie 

rzeczy (i do 15:00 rozsyłamy do 

innych sekcji plan ZG) a także 

omawiamy wnioski; dziś (wt.) 

wysyłamy e-maila do sekcji  

z pytaniem o wnioski i terminem ich 

zgłaszania. Mieliśmy dobrą bazę 

dzięki SZE więc sprawnie ustaliliśmy 

treść e-maila do innych sekcji. 

- Propozycja Moniki z SZE na wieczór 

wtorkowy z kulinariami: Ola De 

przedstawiła pomysł, który zaczęła 

konsultować z Eweliną (zdalne 

rozmówki i porady kulinarne przez 

Skype oraz dzielenie  się swoimi 

ulubionymi przepisami, 

wskazówkami i/lub doświadczeniami 

kulinarnymi) i zapytała, czy ktoś 

chciałby dołączyć do organizacji - na 

razie cisza, ale myśli w toku :). Termin 

jeszcze nieznany. 

- Zdalna (poprzez Skype) wizyta  

z projektu „Mój Cel? 

Samodzielność!” w Mokotowskim 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

(środa 22 lipca, godzina16:15): Nie 

było pytań do materiałów, Robert 

miał kilka rozterek/ wątpliwości, 

które zgłosi podczas wizyty. 

Zdecydowaliśmy, że jutro (śr.) 

wysyłamy e-maila do innych sekcji, 

przed wysyłką dopracujemy poprzez 

czat na Skype/ tel. jego treść. Dalej 

sekcje przekazują info o spotkaniu 

swoim członkom (mokotowianom  

i osobom zainteresowanym 

rozwojem Centrów Zdrowia 

Psychicznego). Robert zaproponował 

dalszy tryb informowania -  

e-mailowo i sms-owo przez sekcje 

bazowe. Ola De przekazała sugestie 

od Kasi, zgłoszone też do Jakuba. 

- Podzieliliśmy się opiniami nt. 

newslettera: Grzegorz: „za mało 

obrazków”, Ola D: „tak, fajnie by 

było, gdyby można było przysłać 

więcej niż jedną grafikę”, Ewelina 

(treść z @): „Jak mogę coś 

powiedzieć, to nie wiem jak inni, ale 

mi dość niewygodnie czyta się 

biuletyn w takiej formie. Wygodniej 

by mi się czytało ten tekst, gdyby to 

było w formie takiej, jak zwykłe 

strony np. w książce - jak wiesz co 

mam na myśli”; Sylwek: „kolumny 

mogłyby być jedna pod drugą  

w ciągłości, a nie przeskakujące na 

prawo (można się zgubić czasem)  

i większa czcionka by się przydała; 

Tadeusz: „czasem czytam, czasem 

nie, więc trudno mi się 

wypowiedzieć. Paweł i Piotr:  

„za długi trochę, trudno się skupić na 

przeczytaniu wszystkiego w wersji  

e-mailowej”. 
SOD-owcy 

 

Projekt „Mój cel?  

Samodzielność!”  
 

W środę 22 l ipca o godz. 16:15  

na Skype odbędzie się zdalne 

poznawanie Mokotowskiego 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

(MCZP). Więcej informacji  

w ogłoszeniu Sekcji Obsługi Domu 

koordynującej spotkanie. 

Niebawem zwołane zostanie 

zebranie Grupy Wspierającej na 

temat zdalnego spotkania 

warsztatowego z Partnerami MCS, 

które mogłoby się odbyć na 

przełomie lipca i sierpnia. 
Jakub 

 

Wieści z B iura WDpF 
 

Podsumowanie Zebrania Gene-

ralnego z dnia 10 l ipca 2020 r.  

- Wniosek Sekcji Administracji 
dotyczący przeprowadzenia  
w przyszłym tygodniu pierwsze-
go/pierwszych zdalnych Spotkań 
Śniadaniowych. 
Decyzja: pierwsze zdalne Spotkanie 

Śniadaniowe odbędzie się w czwartek 

16.07 w godz. 9.20-10.20, 

poprowadzi je Sekcja Administracji. 

Na wszystkie pytania dotyczące 

wniosku odpowiedzi były twierdzące, 

przy czym pojawiły się następujące 

uwagi: 

- odnośnie podsumowań spotkań 

śniadaniowych propozycja, żeby 

skryba proponował na bieżąco 

krótkie podsumowanie; 

- odnośnie pytania, gdzie 

zamieszczać podsumowania, głos 

SZE i Biura, że zależy od długości 

podsumowania, czy umieszczać je  

w Newsletterze. Opinia Biura, żeby 

zamieszczać w podsumowaniu tylko 

decyzje i ustalenia, oraz żeby 

poszczególne sekcje rozsyłały je we 

własnym zakresie mailowo  

do członków i członkiń. Na 

pierwszym spotkaniu śniadaniowym 

mamy podjąć wiążącą decyzję, gdzie 

zamieszczać podsumowania. 

- Wniosek Biura dotyczący 

przeprowadzenia kolejnego 

zdalnego Zebrania Generalnego. 

Decyzja: następne zdalne Zebranie 

Generalne odbędzie się 17.07 

(piątek), w godzinach od 14:50 do 

16:00; poprowadzi je Sekcja Obsługi 

Domu; plan Zebrania Generalnego 

będzie rozesłany w czwartek, na 

koniec dnia; w planie znajdą się dwa 

wnioski:  

1. wniosek o spotkaniu towarzyskim 

(SZE) 

2. wniosek o kolejnym/kolejnych 

zdalnych Zebraniach Generalnych – 

Biuro (ew. SA). 
 

Podsumowania z dzisiejszego  

i następnego Zebrania Generalnego 

znajdą się na dwóch grupach na 

Skype („WdpF – tylko informacje  

i linki do spotkań” oraz „Zebranie 

Generalne 10.07.2020”), w News-

letterze WDpF (w punkcie „Biuro”) 

oraz zostanie wysłane mailowo. 
Prowadzące: Iwona i Marta, notowali: Piotr  

i Agnieszka. Uczestnicy: Kasia, Piotr C., Ola 

De., Sylwek, Ryszard, Monika, Mirek, Jakub, 

Jacek. 

Piotr i Agnieszka 



Zespół pracowniczy.  Zatrud-

niamy nowego pracownika. Ma on 

wesprzeć działania SA i SZE. Na razie 

pełne aplikacje (CV i list 

motywacyjny) przesłały trzy osoby. 

Na zgłoszenia czekamy do 24 lipca. 

Bardzo prosimy naszych 

sympatyków, członków stowarzy-

szenia i inne osoby związane z WDpF 

o szerzenie tej informacji. Pracownik 

jest nam BARDZO potrzebny :) 

Link do ogłoszenia: 

https://ogloszenia.ngo.pl/324836-

pracownik-sekcji-warszawskiego-

domu-pod-fontanna-324836.html 

Na dwudniowy urlop (23 i 24 lipca) 

wybiera się Agnieszka, a w środę 

22.07 wolne ma Kasia. 
Marta 

 

Podsumowanie Zebrania Gene-
ralnego z dnia 17.07.2020.  
Przyjęliśmy wniosek Biura dotyczący 
Zebrań Generalnych prowadzonych 
w formie zdalnej. Podjęte decyzje:  
1. Zebrania Generalne będą się 
odbywały co tydzień, w godzinach 

14:50-16:00 (prowadzący po 
uzyskaniu zgody mogą wydłużyć ZG 
maks. do 16:10, mogą również 
skrócić ZG, jeśli wyczerpany zostanie 
plan ZG). Będą prowadzone kolejno 
przez poszczególne Sekcje,  
w przyszłym tygodniu przez Sekcję 
Administracji, a potem zgodnie  
z kolejnością alfabetyczną: SA – SOD 
– SZE. 
2. Sekcja prowadząca ZG w danym 
tygodniu będzie przypominać 
dowolnym sposobem o terminie 
zgłaszania wniosków na ZG tak, aby  
w czwartek przed spotkaniami Sekcji 
tj. przed godziną 14:15 dostępny był 
zarówno plan ZG jak i zgłoszone 
wnioski.  
3. Zebrania Generalne będą 
przebiegać w schemacie: 
- 14:50-15:00 dołączanie na Skype, 
wsparcie techniczne, dołączanie 
uczestników spotkania 
- 15:00-16:00 właściwa część ZG,  
a w niej: 
- rozpatrywanie wniosków (pytamy o 
zdanie SA, SOD, SZE, Biuro, Radę 
Koordynacyjną oraz o głosy 

indywidualne, szczególnie takie, 
które są nowe w stosunku do tego, co 
padło) 
- ogłoszenia indywidualnych osób 
- harmonogram na przyszły tydzień. 
Do opisu tego punktu ZG dodane 
zostało wyjaśnienie, że 
„wprowadzanie do harmonogramu 
wydarzeń o dużym znaczeniu dla 
społeczności WDpF lub zmian  
w sposobie działania całego WDpF, 
będzie zawsze poprzedzone 
przyjęciem wniosku dotyczącego 
tego wydarzenia / działania”. 
4. Podsumowania ZG będą zawierały 
jedynie decyzje, jakie zostały podjęte 
i ewentualne zmiany w porównaniu 
do pierwotnej wersji wniosku. Będą 
rozpowszechniane w Newsletterze w 
części od Biura, w wysyłce mailowej 
jako załącznik do planu kolejnego 
Zebrania Generalnego oraz w dwóch 
grupach na Skype („WDpF – tylko 
informacje i linki do spotkań”  
i „Zebranie Generalne”).  
Na Facebooku decyzje ZG będą 
wplatane w treść postów. 

Kasia

 
 

 Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym: opracowanie graficzne - Jan i Jacek, pozyskanie wszystkich materiałów – Kasia, 
Piotr i Andrzej, korekta – Jan i Jacek.  
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