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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!  

 

Wolski Korowód .  9 maja wspólnie z praktykantką 
Moniką wzięliśmy udział w spotkaniu online na temat 

Wolskiego Korowodu 2022. 

 
Na jednym ze Spotkań Śniadaniowych przybliżyliśmy 

ogólne założenia i informacje dotyczące możliwości 
udziału Warszawskiego Domu pod Fontanną w tym 

niecodziennym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 

12 czerwca w Parku im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie. 
Wszystko to odbędzie się w formie pikniku rodzinnego 

zrealizowanego w stworzonym specjalnie z tej okazji 

miasteczku namiotowym. 
 

Pojawiły się głosy, że warto łączyć przyjemne  

z pożytecznym i wspólnie podjęliśmy decyzję, że 
bierzemy udział w Korowodzie. 

 
Mamy już kilka osób chętnych. Zachęcamy też 

pozostałych członków i pracowników do udziału. Fajnie, 

jeśli byłoby nas więcej! Podczas Korowodu będziemy 
promować nasz Dom-Klub, dzielić się naszą historią, 

zachęcać do poznania nas. Zabierzemy memory i quiz,  

a także zaprosimy do rozmowy o zdrowiu psychicznym. 

Tadeusz postanowił zrobić rysunki naszych wnętrz, które 

zabierzemy na stoisko. 
 

Trzeba przyznać, że pięknie mu to wychodzi! Uważamy, 

że jest to fajna forma spędzenia wolnego czasu – 
wystarczy przyjść! 

Beata i Robert 

 

O mnie. Na imię mam 

Filip. W 2015 ukończyłem 
studia Ochrony Śro-

dowiska. Od marca 2021 

roku razem ze znajomymi  
z Fundacji SYNAPSIS biorę 

udział w projekcie „Zostań 

samorzecznikiem własnej 
sprawy! Upodmiotowienie 

osób z autyzmem“. 
 

Diagnozę Zespołu Asper-

gera dostałem w 2006 r.; 
od połowy czerwca 2019 r. 

do teraz przebywam  

w Mieszkaniu Wspo-
maganym na Bielanach, do którego rekomendowany 

zostałem z ramienia WDpF; biorę udział w programie 

Samodzielny w Życiu/Samodzielny w Środowisku. 
 

Nie tak dawno (2 maja) wróciłem do znajomych z WDpF. 

Opowiedziałem o etapie swojego życia, jaki przerobiłem 
w sortowni śmieci w Nadarzynie na przełomie lat 

2019/2020. 
 

Wtedy też nabawiłem się koronawirusa. Mimo to 

poradziłem sobie zrównując to zakażenie z grypą i tak  
do tej pory pracuję jak inni. Tym samym uświadamiam 

innym, iż da się żyć normalnie, tak jak w stanie sprzed 

pandemii. 
 



Przyczyniłem się swoją postawą do rozpoczęcia dyskusji 

poświęconej osobom w spektrum i ustabilizowaniu przez 

nich życia. 
Filip, członek WDpF od 2019 roku 

 

Sekcja Administracji 
 

Slava Ukraini!  Dzięki zaproszeniu Madzi postanowiłem 
się zmotywować i przyjść do WDpF. Nie żałuję wyboru 

przyjścia do Domu-Klubu. Na miejscu poznałem się  
z pracownikami z projektu WDpF dla Ukrainy, którą 

obecnie bardzo wspieram. 

Slava Ukraini! 
Andrew 

 

 
Zdjęcie Andrew z flagami autorstwa Andrzeja G. 

 

Wrażenia z pobytu w WDpF .  W ostatnie dwa wtorki, 

pierwszy raz od dwóch lat, wszystkie sekcje mogły 
spotkać się w Domu-Klubie na żywo, bez udziału łączy 

internetowych. Również ja chętnie skorzystałem z tej 
możliwości. Dzięki przybyciu do WDpF miałem okazję  

do tego, aby spotkać się z dawno niewidzianymi na żywo 

członkami, a także po raz pierwszy na żywo widzianymi 
pracownikami WDpF. Zostałem przez nich wszystkich 

miło powitany, a następnie zostałem zachęcony do 

wykonania zadań z tablicy w SA, które robiłem wspólnie  

z członkami i pracownikami WDpF. Uczestniczyłem  

w takich zadaniach, jak odkurzanie SOD, przemeblowanie 

w SA, czy wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy zalegających 
na parapecie w SA. Okazuje się, że zawsze jest coś do 

zrobienia w WDpF, więc postanowiłem, że będę 

regularnie odwiedzał nasz Dom-Klub. 
Piotr R. 

 

Co tam w SA? Poza cotygodniowymi rzeczami,  

jak wydanie Newslettera, oprowadziliśmy (Maciek, Piotr  
i ja, Olga) też nową osobę zainteresowaną członkostwem, 

a niebawem planujemy zapoznać z Domem-Klubem 
kolejne. Na spotkaniach rozmawialiśmy między innymi  

o propozycji dotyczącej maksymalnego czasu trwania 

Okresu Orientacji – więcej szczegółów wkrótce. Z kolei 
Maciek, który niedawno został członkiem SA, wraz z Olgą 

i Jackiem przygotowali plan Soboty Rekreacyjno-

Towarzyskiej, która odbędzie się już 28 maja – więcej 
szczegółów w tekście poniżej :) 

Olga 

 

 
Grafika: Maciek Cz. 

 

W sobotę idziemy do interaktywnego Muzeum 
Komputerów i Gier!  28 maja z inicjatywy Maćka, 

całkiem nowego członka naszej Sekcji, w samo południe 

spotykamy się przy GUS, aby wspólnie pograć w gry 
wideo sprzed lat na oryginalnym sprzęcie. To fajna okazja, 

żeby wrócić do gier i wspomnień z młodości, 

porywalizować, czy po prostu wspólnie spędzić trochę 
czasu. 

 
Osoby zdecydowane na udział w Sobocie prosimy o zapi-

sywanie się w SA (telefonicznie lub mailowo) do 27.05 do 

godz. 15:15. W ten dzień na Zebraniu Generalnym damy 
znać, czy zebrała się minimalna wymagana liczba osób – 

6 i czy Sobota się odbędzie. 
Jacek, Olga, Maciek 

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Miesiąc Świadomości Zdrowia Psychicznego.  

Z okazji Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego, 
przygotowaliśmy krótkie tłumaczenie z Facebooka  

Clubhouse International na temat wyczerpania emocjo-

nalnego. 



Wyczerpanie emocjonalne może być powodowane przez 

wiele czynników, w tym przewlekły stres. Objawy mogą 

ujawniać się stopniowo i prowadzić do problemów  
psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe i depresja.  

W nawiązaniu do #MentalHealthAwarenessMonth  
(Miesiąc Świadomości Zdrowia Psychicznego), poniżej są 

wymienione możliwe do pojawienia się objawy.  
 

 
Treść na grafice jest autorstwa Clubhouse International. Tłumaczenie za-

proponowali Julia i Jacek. Oryginalny post: https://www.facebook.com/Clu-

bhouseWorks/photos/a.341302909303537/4506469652786821 
 

I PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM. Domy-Kluby oferują 
udział w społeczności oraz możliwości wsparcia.  

Julia i Jacek Sz. 
 

 
Autorka grafiki: Kinga 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Już za chwilę działania projektu „Warszawski 

Dom Pod Fontanną dla Ukrainy –  Clubhouse  
International Fund” ruszą pełną parą!  W piątek Ze-

spół WDpF dla Ukrainy podjął decyzję o zatrudnieniu  

p. Mariana jako drugiego pracownika projektu. Tym  
samym kończymy długi proces rekrutacji, na który  

składało się kilkadziesiąt rozmów telefonicznych, ok. 10 
rozmów rekrutacyjnych oraz kilka dni próbnych. Pana 

Mariana powitamy w pracy na początku przyszłego tygo-

dnia.  
 

Zespół WDpF dla Ukrainy składa się więc już z 6 osób:  

Maciej M. – koordynator projektu 

Marian G. – pracownik projektu 
Magda W. – członkini WDpF 

Jakub T. – rekomendowany przez Radę Koordynacyjną  

Marta W. i Kasia B. – dyrektorki 
Danuta D.  – współpraca w sprawach finansowych  
 

Bieżące wiadomości i  zachęty do włączenia  
się w działania projektu WDpF dla Ukrainy będą 

się pojawiać codziennie na spotkaniach śniada-
niowych.  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznawać 

i wspierać osoby z Ukrainy doświadczające problemów 

zdrowia psychicznego! 
 

Pracę w Szpitalu Wolskim, w Dziale ds. Gospo-

darczych i  Zaopatrzenia,  niebawem podejmie 
Antek R.,  wybrany na to stanowisko przez  

Szpital.  Jak informowaliśmy, praca ta będzie miała  
więcej cech Zatrudnienia Wspomaganego niż  

Przejściowego, ale mamy nadzieję, że przyniesie Antkowi 

i Szpitalowi wiele korzyści. Ponadto liczymy na to, że  
kolejne propozycje zatrudnienia ze Szpitala będą  

dotyczyć Zatrudnienia Przejściowego ze wszystkimi jego 

cechami, na czym bardzo nam zależy.  
 

Zespół pracowniczy.  

• Julia G. z SZE do lipca br. sprawdza, jak odnajduje się 
w roli osoby odpowiadającej za działania SZE. Po tym 

czasie razem  

podejmiemy decyzję, czy podejmie stanowisko  
kierowniczki Sekcji. Trzymamy kciuki za Julię i SZE!     

• Beata P. i Julia G. mają urlop 20 maja. Ola De. jest na 
urlopie macierzyńskim. 

materiał z Biura przygotowała Kasia  
 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 20.05.2022  
 

Podsumowanie Zebrania Generalnego z dn. 20 maja 2022 

r. prowadzonego przez Sekcję Zatrudnienia i Edukacji 
Prowadzenie: Piotr Sz., notowanie: Marta W., łączenie: 

Ola S. 
 

Ponadto wzięli udział: Marcin L., Hanna G., Andrzej G.,  

Paweł B., Witek D., Olga O., Paweł J., Jacek S., Jacek Ż., 
Tadeusz S. 
 

Nie omawialiśmy wniosków, nie było ogłoszeń indywidu-
alnych. Przyjęliśmy harmonogram działań na tydzień od 

23 do 28 maja 2022. 

https://www.facebook.com/hashtag/mentalhealthawarenessmonth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_C9HuQVa8J--WJAHD9N4EOBA5rDoKpBWTQckNu3IKIIbhkOjWyZzDJWgFpiGd83pwFXukC-tD2TX4g54Bbxuzb_j5YtP0-W2mf-QXT9GyCIqB3bLnvgb0QsEpWSTKa_xA7auZU0jW8puc_N1T-INa-IANWkvZfucO50EJfU1kHw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/photos/a.341302909303537/4506469652786821
https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/photos/a.341302909303537/4506469652786821


 

 

 
 

 

 
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 – Ola i 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. 
 

 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

