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Sekcja Administracji 
 

 
Przygotowania tablicy na Korowód Wolski, nie ma to jak praca 

zespołowa! Od lewej: Beata, Andrew, Konrad, Karol 

 
W tym tygodniu w SA:  

 przygotowywaliśmy materiały na Korowód Wolski, 
m. in. stworzyliśmy nową tablicę ze zdjęciami,  

wydrukowaliśmy i poskładaliśmy zapas „Informato-

rów WDpF”, przygotowaliśmy drobne upominki dla 
osób odwiedzających nasze stoisko 

 oprowadziliśmy po naszym Domu-Klubie aż trzy 

osoby zainteresowane członkostwem 
 wysłaliśmy list do Piotra P., który jest obecnie w DPS, 

a chce wrócić do członkostwa w Domu-Klubie 

 domknęliśmy propozycję zasad Okresu Orientacji, ze 

szczególnym naciskiem na czas jego trwania 

 Wiesława i Kasia uczestniczyły w międzynarodowym 

webinarze dot. przemian w systemie ochrony zdro-
wia psychicznego w Polsce i zabrały głos na czacie 

 i inne! :) 
Informacje przygotowane wspólnie na spotkaniu SA 

 

Marsz Żółtej Wstążki –  PoGodność –  rewelacja.  

Nie spodziewałem się takiego cudownego przemarszu, 
jakim był Marsz Żółtej „Wstążeczki”. Najpierw nie  

mogłem się zdecydować, czy tam się wybrać, aż w końcu 

poszedłem. Od samego początku bardzo mi się podobały 

hasła i okrzyki ze strony organizatorów. Starałem się też 

iść na przedzie, koło banneru, tylko trochę przykro mi 
było, że nie mogłem go nieść, ale i tam jakieś hasło  

niosłem. W każdym razie, największą uwagę skupiłem na 

pojawiających się Wolnych Mediach, które relacjonowały 
to na Facebooku. Poznałem przy tym bliżej Maćka Piasec-

kiego z OKO Press, widziałem też Piotra Biedkę z telewizji 

chwdp, a także chyba, ale nie jestem pewny, VideoKod, 
który najczęściej mi się kojarzy z relacjami z Literiady.  

Próbowałem być jak najbliżej nich, nawet powitałem  
serdecznie OKO Press, pomachałem tulipanem na znak 

przyjaźni i solidarności pomiędzy nami. Marsz Żółtej 

„Wstążeczki” przypomniał mi strajk Kobiet czy Ukrainy.  
A na koniec marszu zakrzyknęliśmy: Slava Ukrainie! 

 

W sumie wyszła rewelacja z tego przemarszu, wiele było 
atrakcyjnych haseł, okrzyków, pojawienie się Wolnych 

Mediów. Nawet spotkałem koleżankę, z którą jestem 

obecnie na grupie wsparcia, a także Katarzynę  
Parzuchowską, organizatorkę tej grupy wsparcia. 

 
Największą moją uwagę przyciągnęły wolne media. 

 

Nie liczyła się dla mnie chora noga, ważna dla mnie była 
atmosfera. 

Andrew 



 
Parę ujęć z Marszu Żółtej Wstążki, zdjęcia – Maciek M.,  

grafikę posklejała Olga 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Co jest ważne przy rekomendacji  członków  

i  członkiń do Zatrudnienia Przejściowego?  

Zgłaszając swoją chęć pracy w miejscu Zatrudnienia  
Przejściowego pamiętaj, że ważne jest, abyśmy znali się  

z codziennych aktywności Domu-Klubu. Dzięki temu 

znamy się osobiście, mamy możliwość współpracować  
i rozmawiać, wiemy jak angażujesz się w codzienne  

zadania i że interesujesz się miejscem ZP. Warto, abyśmy 
byli ze sobą w kontakcie również wtedy, kiedy nie przy-

chodzisz do WDpF. Koordynatorki, podejmując decyzję  

o rekomendacji określonej osoby do danego ZP w danym 
czasie, zwracają uwagę, aby: 

 ZP było celowe dla danej osoby, czyli m.in. uwzględ-

niają chęć pracy w przyszłości na otwartym rynku  

i rozmawiają, czy mimo długiej przerwy w pracy  
i obecnych oporów, obaw czy określonych trudności 

wynikających z problemów zaburzeń zdrowia  
psychicznego, osoba jest gotowa przełamywać je  

i decyduje się spróbować. Koordynatorki posiłkują 

się przy tym swoją znajomością danej osoby z WDpF 
– bezpośrednią i pochodzącą z rozmów z tą osobą  

o możliwym ZP oraz rozmów z ludźmi z jej Sekcji. 

 rekomendowanie danej osoby służyło długofalowej 

współpracy z pracodawcą, czyli biorą pod uwagę  
aktualne potrzeby pracodawcy i ewentualne trudno-

ści ze strony pracownika, aby utrzymywać chęć  
pracodawcy do dalszej współpracy. 

 Koordynatorki biorą tu pod uwagę swoją znajomość 

miejsca pracy i pracodawcy w dłuższej i szerszej  

perspektywie, w tym na przykład to, co ostatnio było 

dla pracodawcy trudne, a co sprzyjało zadowoleniu  

i zaufaniu pracodawcy. 
Marta i Ola na podstawie materiału o ZP napisanego 

przez Kasię 

 

Moje wrażenia z Marszu Żółtej Wstążki.  
W sobotę 4 czerwca o godzinie 10 udałem się do Parku 

Świętokrzyskiego, gdzie obok fontanny i pomnika Janusza 

Korczaka zbierali się uczestnicy 6. edycji Marszu Żółtej 
Wstążki. Wręczono mi naszą WDpF-ową koszulkę, żółtą 

wstążkę i plakietkę Kongresu Zdrowia Psychicznego.  
Z WDpF byli poza mną Maciek z Projektu „Warszawski 

Dom pod Fontanną dla Ukrainy – Clubhouse International 

Fund”, Jan, Andrew i Filip, który przychodził do nas przed 
pandemią. Było też jeszcze kilka znanych mi osób  

z Fundacji eFkropka. Raźno ruszyliśmy centralnymi  

ulicami Warszawy, mając niezłą policyjną obstawę  
i wzbudzając pewne zainteresowanie u przechodniów  

i kierowców (choć mogłoby być większe!!!). Dwóch 
uczestników Marszu idących na przedzie niosło pewnie  

i dumnie transparent z jego nazwą. Wielkie przeboje z lat 

80. i 90. (o ile je poprawnie zidentyfikowałem moim nie-
zbyt niestety nawykłym do muzyki uchem) umilały nam 

przemierzanie Marszałkowskiej, Senatorskiej i Miodowej 

oraz dawały wolę walki o godność osób z kryzysami zdro-
wia psychicznego. Pod gmachem Ministerstwa Zdrowia 

na ul. Miodowej zorganizowaliśmy pikietę na wzór Hyde 

Parku. Pani dr Krzyżanowska-Zbucka zwięźle przedstawiła 

nasze postulaty jednemu z dyrektorów Ministerstwa, 

który do nas wyszedł. Potem kilka osób z Marszu bardzo 
mądrze się wypowiedziało na temat zmian, jakich  

oczekują w podejściu do zdrowia psychicznego. Wydarze-

nie zostało zamknięte przy muralu zdrowia psychicznego 
na ul. Słomińskiego. Oceniam je bardzo pozytywnie  

i cieszę się, że mogłem na nim być!  
Piotr Sz. 

 

 
 

 

 



 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!  

 

Wrażenia osób obecnych przedstawione poniżej, były 

bardzo pozytywne. 
 

Andrew i Beata w roli barmanów podczas przerwy obiadowej 
 

Zakupy do barku. We wtorek poszliśmy z Beatą do 

sklepu Biedronka na zakupy do naszego barku. Zdziwiło 
mnie to, że przy wejściu nie wzięliśmy ze sobą koszyka, 

ale się nie odzywałem w tej sprawie. Nagle w sklepie  

zatrzymaliśmy się przy jednym z produktów, jakim było 
Mleko Zagęszczone UHT. Nie znałem się na cenach,  

dlatego trudno mi było ocenić, czy produkt jest drogi czy 
tani. W domu tak samo: chodzę i głównie robię zakupy  

w sklepach Biedronka, ale kupuję inne towary, tak  

że znam się na ich cenach. Gdy wybraliśmy szukany przez 
nas produkt – mleko, poszliśmy dalej po kolejny towar, 

jakim był dość nietypowy cukier. Beata go wybrała, ale 

niestety na cenie tak samo mało co się znałem. Idąc  
do kasy rozmawialiśmy na temat karty Moja Biedronka, 

czyli programu lojalnościowego Biedronki. 

 

Zacząłem Beacie wyjaśniać, na czym ten program polega, 

bo ja chętnie korzystam z takiej karty w przypadku nie-
których produktów. Beata z zainteresowaniem słuchała, 

po czym przy kasie wzięliśmy taką jedną kartę dla Domu 

Klubu – w przypadku następnych zakupów będzie taniej. 

W drodze powrotnej pomogłem w niesieniu niektórych 
produktów. Beatę uważam za bardzo pracowitą osobę. 

Myślę, że jeszcze nieraz nadarzy się okazja i wybierzemy 
się na zakupy do Biedronki. 

Andrew 

 
My na Korowodzie Wolskim 

 
Dlaczego polecam grupy wsparcia? Mokotowskie 

Centrum Zdrowia Psychicznego działające przy Instytucie 
Psychiatrii i Neurologii oferuje szereg form pomocy, m.in. 

grupy wsparcia. Osobiście uczestniczę w dwóch tego typu 

grupach. Jedna grupa wsparcia jest prowadzona przez  
2 osoby z Instytutu Psychiatrii i Neurologii – psychologa  

i psychoterapeutę. Odbywa się raz w tygodniu o tej samej 

godzinie. Przy każdej nowej osobie, która pojawia się na 
spotkaniu przedstawiany jest regulamin dotyczący okazy-

wania szacunku jednej osoby do drugiej. Szczegóły tego 
regulaminu są podobne do naszych domowo-klubowych 

i sekcyjnych. 

 
Podejmowane są tam różne tematy dotyczące proble-

mów zdrowotnych i innych. Nie wszystkie oczywiście są 

interesujące dla mnie – wszystko zależy od tematu. 
 

W przypadku, gdy kogoś nie będzie na danym spotkaniu, 

informujemy mailowo organizatorki spotkania, które 



winny wiedzieć z jakiego powodu kogoś nie będzie. Infor-

mujemy również w przypadku, gdy ktoś musi wcześniej 

opuścić spotkanie, a nawet zrezygnować z grupy. Przyda-
łoby się zatem poinformować prowadzących, pożegnać 

się, jeśli ma się zamiar opuścić grupę, jednocześnie  
wyjaśniając dlaczego. 

 

Grupa okazała się dla mnie bardzo przydatna, choćby  
z powodu, że nauczyłem się stosować do regulaminu, czy 

mi pasuje czy też nie. Szacunek obowiązkowy dla  

każdego!  
 

Grupa niestety jest tylko na platformie zoom, półotwarta, 

tak że każda osoba w każdej chwili może opuścić grupę, 
ale przydałoby się wytłumaczyć i podać powód. 

 

Druga grupa wsparcia – główne organizatorki to Kasia  

Parzuchowska i Monika. Są bardzo miłe i sympatyczne. 

Grupa ma spotkanie raz na 2 tygodnie na żywo,  
w większości się znamy. Wycieczki sami ustalamy, każda 

wycieczka w inne miejsce, poznajemy Warszawę.  

 
Wszystkie grupy wsparcia trwają tylko po 2 godziny. Lista 

osób chętnych też jest wcześniej wymagana. Bardzo  
szanuję tę grupę wsparcia, jest w sam raz jak dla mnie. 

Bardzo wielu rzeczy się uczę, zwłaszcza po covidzie  

i śmierci mamy.  

 

Te dwie grupy są dla mnie pomocą w kryzysie  

psychicznym.  
 

Wzajemny szacunek jest główną zasadą i podstawą pracy 

w grupach. 
Andrew 

 

Wieści z Biura 
 
„OCHOTA NA PRACĘ” –  na spotkaniu pod tym 

tytułem promowaliśmy we wtorek 7 czerwca 

nasz program Zatrudnienia Przejściowego. Marta 
W. i Michał. K. przedstawili zwięzłą prezentację o celach  

i najważniejszych cechach ZP, przede wszystkim z punktu 

widzenia pracodawcy. Michał świetnie wplótł w te treści 
własne doświadczenia – było to naprawdę bardzo 

przekonywujące! Z naszej strony była też Hania G. z SZE, 
Jakub T. z Rady Stowarzyszenia, który zrobił fantastyczne 

zdjęcia oraz ja (Kasia). Spotkanie prowadził znany nam od 

wielu lat p. Mirosław Starzyński, Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota, u boku p. 

Doroty Stegienki, Burmistrz Dzielnicy. Było naprawdę 

sympatycznie :) 
 

 
 
Pan Naczelnik wspierał też jak mógł promocję ZP, w tym 

obszernie i szczerze opowiedział o swoich korzyściach 

jako pracodawcy, gdy był nim na Woli. My 
odwdzięczyliśmy się wręczając mu osobiście oprawiony  

w ramki tytuł PRZYJACIELA ZATRUDNIENIA 

PRZEJŚCIOWEGO!  
 

 
 
Na spotkanie przybyli liczni pracodawcy działający  

w strukturach miejskich, w tym zajmujący się warszawską 

zielenią, pomocą społeczną, gospodarką nieruchomości-
ami, wodociągami, sportem czy kulturą. Byli także 

reprezentanci szkolnictwa, a dokładniej Akademii 

Pedagogiki Specjalnej. Zadawali konkretne pytania, 
świadczące o tym, że faktycznie „przymierzają się” do 

naszego ZP :). Teraz wiele w naszych rękach! 

 
Bardzo cenne było też dla nas poznanie działalności 

Spółdzielni Socjalnej Ochota, którą prowadzą osoby 
związane z Oddziałem Dziennym przy Szczęśliwickiej 36. 

Warto ją promować wśród pracodawców, a także wśród 

członków i członkiń, którzy są z tym Oddziałem jakoś 

związani.  

 

Więcej informacji i mnóstwo zdjęć w poście na naszym FB 
– oglądajcie i reagujcie :) 



Marta i  Kasia na bieżąco współpracują  

z Maćkiem i Mar ianem oraz całym Zespołem 

WDpF dla Ukrainy. Ostatnio konsultowałyśmy projekt 
plakatu i ulotki oraz kwestie związane z infolinią. Danusia 

współpracuje z Maćkiem w sprawach finansowych 
naszego projektu.  

 

Międzynarodowe webinarium, do którego 
zachęcił  nas Esko Hanninen z Finlandii,  miało 

tytuł „Reforma opieki psychiatrycznej  

w Polsce” .  Było bardzo interesujące. Z naszej strony 
była Wiesława D., członkini Sekcji Administracji i ja 

(Kasia). W następnym numerze Newlsettera napiszemy  

o nim więcej.  
 

Zespół pracowniczy. W kolejnych dniach czerwca 

będzie sporo urlopów: Olga O. 13-17.06, Hania G. 15.06, 

Marta W. 17.06, a Julia G. 17-22.06. Ola De. jest na 

urlopie macierzyńskim.  
informacje przygotowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 10.06.2022  
 

Za Zebranie Generalne 10 czerwca 2022 r. odpowiadała 
Sekcja Administracji. 

Łączyła: Olga O. 

Prowadził: Jacek S. 
Notowała: Beata P.-M. 

Ponadto uczestniczyli: Kasia B., Ola S., Hania G., Marta 
W., Julia G., Joanna P., Monika K., Maciek Cz., Witek D., 

Jacek Ż., Paweł B., Jacek Sz., Konrad, Ania R. 

 
Ogłoszenia: Przypomnienie prośby od Marii Z. (SZE), która 

poszukuje osoby chętnej pomóc w sprzątaniu  

i zrobieniu zakupów. Ma do sprzedania filtr do wody 
Philipiak - koszt 5 000 zł.  

 
Krysia (SZE) ma do oddania prysznic - zdjęcie było  

w Newsletterze Nr 105.  

 
Przyjęliśmy harmonogram działań na zbliżający się 

tydzień. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
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. 
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