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Setny "Newsletter". Tak, tak – to już sto wydań!
Cieszymy się, że „Newsletter WDpF" jest aż tak stałą
częścią działania naszego Domu-Klubu. Życzymy mu
kolejnej setki!
W związku z tą szczególną okazją poprosiliśmy osoby
z WDpF o podzielenie się na naszych łamach głosami
dotyczącymi samego „Newslettera". Dziękujemy i zapraszamy do lektury!
Redakcja

dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcję bazową
i angażuje się w jej działania. SA i SZE serdecznie
zapraszają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń
SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje
go Beata. Zachęcamy do kontaktu!

Sekcja Administracji
To jest już setne wydanie klubowego
Newslettera! Od dwóch lat dzielimy się wzajemnie
tekstami na różny sposób związanymi z Domem-Klubem.
Od początku trwania pandemii koronawirusa musieliśmy
ograniczyć fizyczną obecność na Nowolipkach, przez
wiele miesięcy całkowicie. Spotkania odbywały się
zdalnie, przez Skypa albo telefonicznie. Nasz klubowy
Newsletter pomagał zachować orientację i świadomość
działań WDpF.

zdjęcie i pomysł – praktykantka Monika

Nasze
Stowarzyszenie
Zespołowi wydawniczemu oraz tym, którzy od początku
do niego należeli, oraz wszystkim autorom i autorkom
gratulujemy 100. numeru Newslettera WDpF oraz
życzymy satysfakcji i dalszych sukcesów publikacyjnych!

Sekcja Obsługi Domu
CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI
DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze
WDpF, zadania SOD są umocowane częściowo w SA,
a częściowo w SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych

Prowadzeniem Newslettera, redagowaniem i dystrybucją
zajmuje się Sekcja Administracji. Grupy zbierająca
materiały i grafików. Teksty może pisać każdy z członków
WDpF, który ma coś do przekazania na forum WDpF,
byleby miało to związek z działaniami Domu-Klubu.
Zamieszczamy tez grafiki, najczęściej zdjęcia robione na
miejscu pracy, ale nie tylko, czasami powstają prawdziwe
dzieła sztuki (prawie) :) Fajnie, że są też teksty dotyczące
ogólnych działań, wspólnych spraw i harmonogram.
Według mnie Newsletter od strony wizualnej (nad czym
z wielkim poświęceniem pracowaliśmy) wygląda bardzo
ładnie. Miałem okazję zobaczyć kiedyś jakiś zagraniczny
Newsletter i, moim zdaniem, tamten przy polskim
wypadał bardzo blado.
Wszyscy na pewno przyzwyczailiśmy się do Newslettera
i doceniamy jego informacyjno-wprowadzające walory.
I mamy nadzieję, że już zostanie z nami na stałe (co chyba
jest do zrobienia).
Jan z SA

Newsletter jest ciekawą formą kontaktu, ponieważ nie
biorąc udziału w spotkaniach i przy ograniczonym
kontakcie można dzięki niemu dowiedzieć się, co
aktualnie dzieje się w Domu pod Fontanną. Odkąd
powstał Newsletter stale go czytam. Mogę tam znaleźć
informacje dotyczące np.: przepisów kulinarnych,
wierszyki, zdjęcia itp. Ogólnie jestem zadowolony i mogę
być też uczestnikiem gazetki klubowej pisząc coś od
siebie.
Sylwek O.

Z okazji setnego wydania naszego Newslettera
chciałem pogratulować nam, wszystkim w niego
zaangażowanym – pomysłodawcom, redakcji, autorom,
czytelnikom – stworzenia czegoś długowiecznego
i trwałego. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć i liczę
na kolejne sto!

dwójek), ale jako stały czytelnik Newslettera chciałbym
dać wyraz swoim poglądom.
Mnie osobiście Newsletter się bardzo podoba, bo dzięki
niemu pielęgnuje się poczucie przynależności do pewnej
wspólnoty. Wspólnota daje mi to, że często wypowiada
się pokazując problemy takich ludzi jak ja, co daje mi
świadomość, że nie jestem sam i mogę się czuć
swobodnie. Życie pokazuje, że osoby z naszymi
przypadłościami mogą mieć różne trudności i na łamach
Newslettera możemy się tym podzielić i wspólnie
próbować coś na nie zaradzić, nie bojąc się, że zostaniemy
wyśmiani. Sam osobiście skorzystałem z artykułów
o pielęgnacji „dobrostanu” – wellness, bo staram się dbać
o kondycję psychiczną. W Newsletterze bardzo cenię też
porady kulinarne, bo wielu z nas z konieczności musi
sama zadbać o aprowizację.

Jacek

To już setny numer Newslettera. Z tej okazji
chciałbym przekazać kilka uwag na jego temat. Jako
członek grupy zbierającej materiały regularnie czytam
jego treść i sam pisuję do niego teksty. W kilku
poprzednich numerach Newslettera przypadała mi
funkcja osoby piszącej na jego łamach o tym, co działo się
w danym tygodniu w Sekcji Administracji. Czytając
Newsletter dostajemy informacje na temat tego, co
dzieje się w naszym Domu-Klubie, jak również porady
socjalno-bytowe czy na temat zdrowego trybu życia.
Redakcja Newslettera zawsze dba o to, aby jego treść
była merytoryczna i zrozumiała. Jeżeli chodzi o szatę
graficzną, to jest ona przyjemna dla oka. Życzę redakcji
kolejnej setki tak udanych numerów Newslettera, a także
wytrwałości w jego tworzeniu.
Piotr R.

Sekcja
Zatrudnienia i Edukacji
100 wydanie Newslettera
Andrzej D.: Sto numerów to nie tylko okrągła liczba, ale
przede wszystkim sukces redaktorów. Mimo trudnego
czasu Newsletter zachowuje swój charakter. Jak się on
będzie zmieniał pod wpływem dwóch lat pandemii
i wojny świata z Rosją – nie wiem. Wiem natomiast, że
musi podlegać ewolucji. Trzymam kciuki za kolejną setkę.
Piotr R.: Nigdy nie miałem „lekkiego pióra” i, o ile dobrze
pamiętam, w czasie nauki z polskiego miałem trójki
z minusem (a były to czasy kiedy nie było zaliczających

Zatem życzę nam i sobie kolejnych 100 wydań
Newslettera i żeby dobry duch w naszej społeczności nie
gasł.
Magdalena: Cześć członkinie, członkowie i pracownicy
Domu-Klubu pod Fontanną!
Chcę się z Wami podzielić moimi wrażeniami w związku
ze współpracą z Domem-Klubem pod Fontanną w pisaniu
artykułów do Newslettera. Choć nie śledzę go na bieżąco,
to w ostatnim czasie przeczytałam wybrany numer
Newslettera i bardzo podobają mi się zmiany, które
zachodzą w jego tworzeniu. Mam wrażenie, że jest on
dopracowywany w każdym calu i wprowadzane są nowe
artykuły w nim, o, myślę, ważnych bieżących sprawach,
zarówno życiowych jak i mających wpływ na proaktywną
działalność Domu-Klubu pod Fontanną. Ta możliwość
uzyskania wartościowych informacji po to, aby móc
wdrożyć je w praktyczne zastosowanie jest bezcenna dla
mnie i jest formą nabywania nowej wiedzy. Cieszę się, że
mogę być częścią zespołu ludzi zaangażowanych
w pisanie krótkich artykułów do Newslettera na wybrany
temat, zwłaszcza temat, który mnie szczególnie
interesuje.
Pozdrawiam serdecznie i życzę dalszych sukcesów
w rozwoju Newslettera.

Wieści z Biura WDpF
W związku z jubileuszowym wydaniem naszego
Newslettera usiłowałam sobie przypomnieć jego
początki. Nie szło mi to najlepiej :), więc zamiast dalej
się głowić zajrzałam do pierwszego numeru, gdzie jak na
życzenie znalazłam odpowiedź. Otóż 7 maja 2020, na

pierwszym zdalnym spotkaniu SA, zebrało się 11 osób:
Aneta, Marek, Jan, Andrzej, Piotr, Ola, Mirek, Magda,
Jarek, Jacek, Tadeusz i ja. Po nowej dla nas formie
przywitania się zajęliśmy się konkretnymi sprawami.
Jedną z nich był, cytuję: Oczekiwany przez społeczność
WDpF newsletter. Trochę z „duszą na ramieniu”, ale
odważnie zdecydowaliśmy, że przygotujemy skromny
newsletter już w przyszłym tygodniu!

to, co robimy w Domu-Klubie było (albo stawało się)
ciekawe, rozwijające, sensowne i byśmy chcieli o tym
opowiadać na łamach Newslettera :)

Zgadliście co było dalej? Tak – wydaliśmy go! Wcale nie
był taki skromny, miał pełne cztery strony, pierwsza
wyglądała tak:

Prowadzenie Kasia, łączenie Jacek, notowanie Olga.
Uczestniczyli: Jacek, Kasia, Olga, Robert B., Wiesława D.,
Maciek Czern., Jacek Ż., Witek, Ola S., Hania G., Piotr Sz.,
Piotr C., Paweł B., Mirek S., Ryszard Ch.

Marta

Podsumowanie Zebranie
Generalnego 29.04.2022

1. Uzupełnienie do wniosku Biura o stacjonarnych
wtorkach w WDpF: o wieczorach wtorkowych
stacjonarnych lub zdalno-stacjonarnych. Zgodziliśmy się
na wypróbowanie trybu mieszanych Wieczorów
Wtorkowych do końca maja, czyli przez 4 spotkania, które
pozwolą podjąć decyzję, po której odbędzie się dyskusja
i zostanie zaproponowane uzupełnienie wniosku na ZG

Wszystkiego Najlepszego, Drogi Newsletterze WDpF!
Kasia

Pięknie dziękuję Sekcji Administracji za to, że
zainicjowała i koordynuje proces wydawania
Newslettera WDpF. Szczególne podziękowania dla
osób z SA, które podjęły długofalowe funkcje: Kasi
i Piotrowi za to, że zbierają materiały z wszystkich Sekcji,
Biura i od Rady Koordynacyjnej, Jackowi i Janowi
za nadawanie graficznego kształtu Newsletterowi, Oldze
za końcową korektę. To Wy co tydzień dbacie, by
Newsletter został wydany! O to, by co tydzień było
o czym pisać, dbamy wspólnie. Współpracujemy na co
dzień w Sekcjach, angażujemy się w mniejsze i większe
zadania, podsuwamy sobie pomysły na kolejne teksty
do Newslettera, robimy zdjęcia. Wszystkim nam życzę by

2. Wniosek SA nt. zmian we „Wspólnych zasadach działań
na terenie WDpF”
Większośc zmian została przyjęta, z wyjątkiem potrzeby
doprecyzowania w poniższych punktach:
1. a) SZE proponuje bardziej czytelny zapis, w punktach,
z podaniem limitu. Zgoda. Zmiany – ich ostateczną treść
– zaproponują wnioskodawcy i przedstawią na
śniadaniowym
2. b) Decyzja, żeby zapis mówił o szanowaniu
przestrzeni/granic osobistych innych osób, bez
podawania metrów wraz z dopiskiem, że staramy się
zachować dystans, bo to określenie jest bardziej
zrozumiałe. SA uwzględni te uwagi i zaproponuje nowe
brzmienie tego punktu.
2. k) zmienić „przechowywanie” na „pozostawianie
rzeczy” z podkreśleniem, że po wyjściu z WDpF, pojawiły
się głosy dot. powrotu do szafki na kawy i herbaty, prośbę
skierujemy do SOD, a póki co zapis pozostanie
z
uwzględnieniem
powyższej
zmiany,
którą
wnioskodawcy zaproponują na śniadaniowym.
2. n) Biuro i Rada: doprecyzowanie brzmienia plus
dopisek o informowaniu o powodach decyzji –
wnioskodawcy uwzględnią te sugestie.
Wspólne zasady z poprawkami zaproponujemy do
akceptacji na spotkaniu śniadaniowym w przyszłym
tygodniu.
Harmonogram został przyjęty.

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
finansowane 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 – Piotr i Kasia;
korekta – Olga i Jacek.
***
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.

