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Sekcja Administracji
O popandemicznym WW. W ostatni wtorek, 10 maja
2022, miało miejsce historyczne wydarzenie, pierwsze od
czasu pandemii stacjonarne spotkanie wtorkowe. Grupa
klubowiczów spotkała się osobiście w siedzibie
WDpF-u, grali w ping-ponga i w gry planszowe – mam
nadzieję, że się dobrze bawili. Ja osobiście nie byłem
w WDpF-ie. Razem z Piotrem C. i Piotrem ES zostaliśmy
połączeni przez Beatę za pomocą Skypa. Wymieniliśmy
się pozdrowieniami, zainteresowani jak się sprawy mają.
Część zdalna spotkania zakończyła się po 45 min. Naszym
zamiarem było zobaczenie jak się udaje to połączenie
form – stacjonarnej i zdalnej – spotkania wtorkowego.
Ocenimy na spotkaniu Sekcji czy ma to w ogóle sens.
Czy nie poprzestać tylko na osobistym udziale, na
Nowolipkach. Nic nie może zastąpić bezpośredniego
kontaktu. Być może jednak będą osoby zainteresowane
zdalnym uczestnictwem.
Jan M.

Podziękowanie dla Clubhouse International.
Chciałbym Wam serdecznie podziękować za Waszą
pomoc dla narodu ukraińskiego. Ukraina to ziemia
naszych sąsiadów. Jeśli pozwolicie i oni wyrażą zgodę, to
my Polacy w Waszym, drodzy ofiarodawcy, imieniu uczynimy ten gest przeznaczenia bardzo dużej sumy pieniędzy
na działania wspierające. A może od pieniędzy ważniejsza
jest sama myśl o tym tak brutalnie potraktowanym
narodzie ukraińskim? Składamy Wam wielkie dzięki.
Tadeusz S.

Tak teraz wygląda Mały Pokój po przeniesieniu tam szafy z książkami
z SA i zaaranżowaniu przestrzeni wspólnymi siłami! Wciąż będzie
służył rozmowom związanym z WDpF, które wymagają
"zamkniętych drzwi"

Sekcja
Zatrudnienia i Edukacji
Trening czyni mistrza! Podobno człowiek uczy się
całe życie i tak było tym razem ;-) Mój trening
w Zatrudnieniu Przejściowym (ZP) zakończył się i było to
bardzo cenne doświadczenie. Jak wiecie, jednym
z atutów ZP są zastępstwa za osobę, która akurat nie
może przyjść danego dnia do pracy. To z jednej strony
daje osobie komfort w trudniejszej chwili, a pracodawcy

pozwala zachować ciągłość pracy i wykonywania
obowiązków. W obecnej chwili miejscem ZP jest Urząd
Dzielnicy Wola, a praca polega na dbaniu o obieg
dokumentów pomiędzy pobliskimi urzędami, ale nie
tylko. W ciągu tego czasu dowiedziałam się gdzie i jakie
dokumenty powinny się znaleźć w danym urzędzie, co ma
priorytet, porządkowaliśmy teczki interesantów –
opatrując je imionami i nazwiskami, które potem ułożone
alfabetycznie trafią na swoje miejsce oraz niszczyliśmy
nieaktualne dokumenty. A i powiem Wam, że stereotyp
urzędnika w ogóle się tam nie sprawdza. Tylu radosnych
i żartujących osób dawno nie spotkałam ;-)
Ola S., SZE

otwartoźródłowym ruchem marek, organizacji i przedstawicieli kultury napędzających świadomość do działania.
Tegorocznym motywem przewodnim jest Więź, ponieważ ludzie w każdym wieku nie ustają w poszukiwaniu
sposobów na poradzenie sobie z izolacją wynikającą
zarówno z pandemii, jak i chorób psychicznych.
#MemberVoices w mediach społecznościowych.
Przez cały maj będziemy wzmacniać głosy o przeżytych
doświadczeniach, publikując historie członków DomówKlubów, którzy każdego dnia pokazują, że WYZDROWIENIE JEST MOŻLIWE.
• Celebruj wagę społeczności w procesie zdrowienia:
obserwuj nas i dziel się ze swoimi networkami
• Dodaj swój głos na naszych stronach na Facebooku,
Twitterze i Instagramie; używaj hashtagów
#MemberVoices i #MentalHealthActionDay
• Kliknij tutaj (https://clubhouse-intl.org/member-voices/), żeby przeczytać kilka otrzymanych przez nas
historii.”
Marek

Wirtualny Okrągły Stół – 19.05.22. Z Okazji Dnia
Akcji Zdrowia Psychicznego w dniu 19 maja Clubhouse
International serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w spotkaniu online, podczas którego odbędzie się dyskusja na temat tego jak skutecznie radzić sobie z własnymi
problemami zdrowia psychicznego. Choroba psychiczna
może dotknąć każdego z nas, na każdym etapie naszego
życia. Członkowie Domu-Klubu podzielą się historiami
doświadczania i radzenia sobie na co dzień z problemami
zdrowia psychicznego. W spotkaniu oraz dyskusji wezmą
udział również studenci i pracownicy Uniwersytetu
w Notre Dame w USA.

Tłumaczenie ze strony https://clubhouseintl.org/ przygotowane przez Marka: „Maj to
Miesiąc Świadomości Zdrowia Psychicznego! Clubhouse International przyłącza się do innych organizacji,
które działają na rzecz zdrowia psychicznego, w uczczeniu
Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas wykorzystując szansę na podniesienie świadomości i działanie. Razem możemy zmienić
świat
zdrowia
psychicznego.
Jesteśmy dumni z bycia współzałożycielami Mental
Health Action Day – odbywającego się 19 maja, już drugi
rok. Coraz więcej ludzi śmielej rozmawia o zdrowiu
psychicznym, jednak znajdowanie efektywnych zasobów,
takich jak Domy-Kluby, czy też wiedza o tym jak i gdzie
szukać pomocy, pozostają wyzwaniem. MHAD jest

Datę spotkania wyznaczono na dzień 19 maja, na godz.
12 w południe czasu EDT. Osoby chętne do wzięcia
udziału w spotkaniu zobowiązane są, aby wcześniej się
zapisać
(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-r3E52EcQwiqHi2AY571fQ). Celem spotkania
online będzie poszukiwanie efektywnych rozwiązań
w walce z chorobami psychicznymi.
streszczenie na podstawie Newslettera Clubhouse International
przygotowała Magdalena P., SZE

Sekcja Obsługi Domu
CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI
DOMU! Do tej pory zadania SOD były umocowane
częściowo w SA, a częściowo w SZE, zaś teraz w każdy
wtorek o 14.30 wszyscy chętni spotykają się stacjonarnie,
aby po pandemii stopniowo przywracać działania Sekcji.
Chcesz się włączyć – przybywaj!

Wielu z Was wybrało już którąś z tych 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 jest pod nim
Beata. Zachęcamy do kontaktu!
SOD wraca! 10 maja w WDpF spędziliśmy bardzo miły
dzień w obecności dawno niewidzianych osób. Mamy
nadzieję, że w kolejne wtorki frekwencja również
dopisze. W Sekcji Obsługi Domu w tym dniu radosne
i ważne wydarzenie. Odbyło się pierwsze zebranie
dotyczące spraw SOD. Jednym z kilku najistotniejszych
tematów było uruchomienia szafki na kawę/herbatę
i ustalenie zasad użytkowania dla nas wszystkich. Kolejną
ważną sprawą była potrzeba podłączenia lodówki. Bardzo
intensywnie myślimy o otwarciu barku i zachęcamy Was
do przychodzenia na spotkania dotyczące spraw SOD
w kolejne wtorki!
Robert, Beata, Konrad

Wiosenny dzień w WDpF. Dzisiaj przy ładnej
i słonecznej pogodzie minął nam kolejny przyjemnie
spędzony czwartkowy dzień w Sekcji Administracji
w WDpF-ie. Pogoda w końcu zaczęła dopisywać
i mogliśmy otworzyć okna na oścież i dotlenić
się majowym powietrzem. Z prognozy pogody wynika, że
w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, a chłodne,
prawie zimowe temperatury, które trzymały jeszcze
długo po meteorologicznym nadejściu wiosny, w końcu
odeszły w zapomnienie. Będziemy mogli zregenerować
się po długim okresie niezbyt ciepłej zimy, cieszyć
się piękną rozkwitającą przyrodą i docieplać się
w promieniach mile grzejącego słońca.
Konrad G.

łączymy się też za pomocą Skype i telefonu. Uczestnicy
gimnastyki wspólnie moderują jej przebieg, każdy może
zaproponować ćwiczenie. Nie od dziś wiadomo, że
aktywność fizyczna wpływa na dobrostan psychiczny
człowieka. Regularne uprawianie aktywności fizycznej
wzmacnia i usprawnia układ oddechowy oraz układ
krążenia: zmniejsza ryzyko wystąpienia schorzeń
sercowo-naczyniowych
i
zapobiega
rozwojowi
nadciśnienia tętniczego. Udowodniono, że ogranicza
występowanie cukrzycy typu 2, jak również niektórych
nowotworów. Ruch nie tylko wzmacnia ciało, ale także
poprawia nastrój. Wydzielane w czasie ruchu endorfiny,
tzw. hormony szczęścia, poprawiają samopoczucie,
zwiększają motywację do działania, obniżają poziom
stresu/obniżają poziom kortyzolu. Wielkie ambicje,
przeżywanie silnych emocji, czy przebycie choroby, to
wszystko prowadzi do wywindowania poziomu hormonu
stresu – kortyzolu, na niebezpiecznie wysoki poziom.
Uprawianie sportu hartuje psychicznie: uczy, jak
pokonywać trudności, radzić sobie ze zmęczeniem,
wykorzystywać sukcesy i porażki. Alexander Lowen –
amerykański psychiatra i psychoterapeuta, mawiał/pisał:
„Jesteś swoim ciałem”. Poprzez ciało przejawiamy się
w świecie. W nim zapisują się życiowe doświadczenia.
Parafrazując słowa Lowena, umysł i ciało łączy taka
relacja jak jeźdźca z koniem: kiedy obaj są do siebie
dostrojeni – galopują w harmonii, słuchając siebie
wzajemnie, to brak jest oporu, mocowania, szamotaniny
– jeździec i koń poruszają się z gracją, jest spójność.

Uczestnicy piątkowej gimnastyki

Gdy jest napięcie, gdy brak balansu i jeździec (umysł)
sabotuje, smaga zwierzę (ciało) batem, to nie ma wtedy
mowy o spokoju, harmonii, jest tylko wymuszenie...
Warto wsłuchać się w ciało, warto zaufać mu.
Do zobaczenia na piątkowej gimnastyce :)
Hania

W zdrowym ciele, zdrowy duch! Gimnastyka
poranna. Gimnastyka w Domu-Klubie ma wielu fanów
i czynnych uczestników. Spotkania odbywają się
cyklicznie w każdy piątek od 11:20 do 11:45 stacjonarnie,

Wieści z Biura WDpF
Zespół
WDpF
dla
Ukrainy
zdecydował
o
zatrudnieniu
koordynatora
projektu
„Warszawski Dom Pod Fontanną dla Ukrainy –
Clubhouse International Fund”. W poniedziałek
powitamy w związku z tym p. Maćka!
Ciągle szukamy osoby do projektu osoby
znającej język ukraiński. Przypominamy, że na całość
projektu składać się będzie:
1. opracowanie, aktualizowanie i dystrybucja
broszury informacyjnej w języku ukraińskim
zawierającej informacje z obszaru ochrony
zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego
(gdzie w Warszawie można uzyskać wsparcie
psychiatryczne, psychologiczne, społeczne w
języku ukraińskim, w tym informacja o WDpF);
2. prowadzenie
infolinii
informacyjnej
w
j. ukraińskim (tematyka jak wyżej);
3. ułatwianie osobom z Ukrainy integracji i
wzajemnego wsparcia, we współpracy ze
społecznością Warszawskiego Domu pod
Fontanną.
Szukamy osoby, która podjęłaby pracę w tym projekcie
wspólnie z zatrudnionym już koordynatorem projektu,
przy współpracy Zespołu Warszawskiego Domu pod
Fontanną dla Ukrainy. Oferujemy pracę na okres 4-5
miesięcy, codziennie w dni powszednie w godzinach
9:00-17:00. Oczekiwane kompetencje to:
 posługiwanie się językiem ukraińskim i/lub
rosyjskim oraz polskim w stopniu komunikatywnym
 sprawne posługiwanie się narzędziami służącymi
zdalnej komunikacji i współpracy
 chęć współprowadzenia unikatowego projektu
adresowanego do osób mających doświadczenie
kryzysów zdrowia psychicznego oraz traumy wojny
 gotowość do codziennej bezpośredniej współpracy
w środowisku osób doświadczających problemów
zdrowia psychicznego.
Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z nami
e-mailowo: biuro@wdpf.org.pl lub telefonicznie: 518 580
898 lub 505 923 735. Osoby zdecydowane aplikować,
prosimy o przysłanie jak najszybciej swojego CV i listu
motywacyjnego na ww. adres mailowy.
Miejsce pracy w Szpitalu Wolskim, w Dziale ds.
Gospodarczych
i
Zaopatrzenia,
które
początkowo traktowaliśmy jako Zatrudnienie
Przejściowe, ostatecznie będzie miało formę
Zatrudnienia Wspieranego. Oznacza to między
innymi, że osobę do pracy wybierze sam pracodawca, nie

WDpF. Nie będzie też treningu i zastępstw ze strony
WDpF. Rola WDpF polega na promowaniu ogłoszenia
wśród członków i członkiń oraz przekazaniu do Szpitala
Wolskiego kontaktów do osób zainteresowanych. Zakres
zadań był szczegółowo opisany w 101. numerze
Newslettera. Praca jest oferowana na okres 6 miesięcy
(20 godzin tygodniowo, umowa zlecenia, stawka 20 zł
brutto za godzinę).
Osoby zainteresowane prosimy o natychmiastowe
skontaktowanie się z SZE (Marta i Ola).
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych prosi,
byśmy w ramach naszej umowy „WYKORZYSTAJ
SZANSĘ
–
WARSZAWSKI
PROGRAM
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” przekazywali
raz do roku informację o tym, w jakich
dzielnicach mieszkają członkowie/członkinie
biorący udział w działaniach projektu. Biuro
potrzebuje takich zbiorczych anonimowych statystyk, by
mieć lepszą orientację odnośnie potrzeb mieszkańców
stolicy.
Zespół pracowniczy. Marta była na urlopie od 6 do 11
maja. Ola De. jest na urlopie macierzyńskim.
materiał z Biura przygotowała Kasia,
przy niewielkiej współpracy Marty

Podsumowanie Zebrania
Generalnego 13.05.2022
Za ZG odpowiadała Sekcja Administracji.
Łączyła Olga
Prowadziła Kasia
Notował Jacek S.
Ponadto uczestniczyli: Jacek Ż., Jacek Sz., Robert Sz.,
Witek D., Ola S., Hania G., Marta W., Beata P., Julia G.,
Tadeusz S., Robert B., Wiesława D., Ryszard Ch., Michał R.
Omówiliśmy wniosek SZE dot. Giełdy Umiejętności –
możliwości wzajemnego uczenia się różnych rzeczy.
Wniosek, który opisuje sposób działania giełdy,
przyjęliśmy. SA zgłosiła kilka sugestii, które
wnioskodawcy uwzględnią i prześlą mailowo ostateczną
treść ustaleń. Jeśli chcesz poznać szczegóły działania
Giełdy Umiejętności skontaktuj się z SZE.
Przyjęliśmy harmonogram na następny tydzień.
Ogłoszenie: jeden z członków SOD potrzebuje kurtki 170
cm wzrostu w rozmiarze L/XL, bluzy, bluzki – też w takim
rozmiarze, butów rozmiar 42 oraz ew. środków
higienicznych. Kontakt z Beatą z SOD.

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.
***
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.

