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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!  

 

Podsumowanie Wolskiego Korowodu 2022 . 
Korowód był przeglądem ofert pomocowych, badań 

profilaktycznych, ciekawych pomysłów na zdrowy styl 

życia, na którym zaprezentowały się organizacje  
z Dzielnicy Wola. 

 
Został zorganizowany 12 czerwca 2022 r. w Parku im. 

gen. Józefa Sowińskiego – powstało miasteczko 

namiotowe. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą 
pomocową i kulturalną organizacji pozarządowych, 

placówek ochrony zdrowia i samorządowych (brało 

udział 40 wystawców). Obecni byli także: Krzysztof 
Strzałkowski – burmistrz Woli, Przewodnicząca Rady 

Dzielnicy Wola – Ewa Statkiewicz oraz Przedstawiciele 

Rady Dzielnicy Wola – Blanka Zienkiewicz, Wojtek 
Bartnik, Aleksandra Prorok, Karol Jankowski, Anna 

Zagórna, Bogusława Biedrzycka – dyrektor OPS, Mariusz 
Budziszewski – warszawski radny, 

Michał Szczerba – poseł na Sejm. 

 
Zostały przygotowane punkty konsultacji i porad. 

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji (również na scenie) 

dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.  

Na stoisku WDpF byliśmy sporą grupą: Marta W., Beata 

P-M., Jan M., Paweł J., Piotr Sz., Tadeusz S. i Andrew. 

Spotkaliśmy również wiele innych, dawno niewidzianych 

członków Domu-Klubu (m.in.: Maję B., Olę P., Ryszarda 
Ch., Konrada Wł., Krzysztofa J.). Opowiadaliśmy osobom 

odwiedzającym o działaniach naszego Domu-Klubu, 

rozdawaliśmy ulotki i informatory, zachęcaliśmy do 

poznania nas. Zadawaliśmy pytanie: Jak dbam o swoje 

zdrowie psychiczne?  

 
Podczas Wolskiego Korowodu nie zabrakło atrakcji dla 

wszystkich mieszkańców. Promowano zdrowy styl życia  
i aktywność społeczną.  

Beata 

 

 



Wrażenia z Korowodu Wolskiego .  Był duży ruch. 

Ludzie pytali o członków Domu-Klubu, których znali. 

Pytali, czym zajmuje się Dom-Klub, jakie osoby mogą się 
ubiegać o członkostwo. Pan pytał też, czy może 

odwiedzać Dom-Klub tak po prostu – wyjaśniliśmy mu, że 
trzeba  zostać członkiem. 

 

Mówiliśmy też czym zajmują się  poszczególne sekcje. 
Cieszyłem się, że mogę udzielić cennych informacji 

zainteresowanym. Zachęcaliśmy do odpowiedzi na 

pytanie: Jak dbam o swoje zdrowie psychiczne? 
Najbardziej zadziwiająca była odpowiedź pewnego 

młodego chłopaka, że picie wódki z colą. Próbowaliśmy 

go dopytać dlaczego tak uważa.  
 

Dzieci podchodziły z zainteresowaniem, żeby zagrać  

w grę Memory. Polegała ona na tym, żeby wylosować 

dwa takie same hasła dotyczące Domu-Klubu. Ogólnie 

pogoda dopisała. Spotkałem pana Daniela – mojego 
znajomego z pracy na stanowisku kuriera pieszego. Pan 

Daniel pracuje w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia 

w Dzielnicy Wola. Spotkałem też pana Krzysztofa  
z Fundacji Spoza. Na końcówkę przyszło też kilku kolegów 

dawno niewidzianych członków i członkiń Domu-Klubu. 
Paweł J., członek SOD 

 

Sekcja Administracji 
 

Co słychać w SA?  W tym tygodniu na spotkaniach 
naszej Sekcji wśród spraw do omówienia znalazła się 

kwestia możliwości gry w ping-ponga w czasie przerwy 

obiadowej. Cel tego pomysłu był taki, żeby po obiedzie 
można było się rozruszać. Osoby z naszej Sekcji miały 

wątpliwości, czy można łączyć przerwę obiadową  

z rekreacyjną. Kasia zwróciła uwagę, że w innych 
Domach-Klubach się tego nie praktykuje. Nie uzyskaliśmy 

konsensusu w tej sprawie. Ponadto na wtorkowym 
spotkaniu Sekcji zajęliśmy się kwestią organizacji pracy 

recepcji. Zajmowaliśmy się rozmieszczeniem tam 

materiałów i przyborów. Zastanawialiśmy się nad 
zakresem obowiązków recepcjonisty (otwieranie drzwi  

i ustalanie kim jest dana osoba, a z osobami spoza 

społeczności WDpF dowiedzenie się jaki jest cel ich wizyty 
itd.) 

Piotr R. 

 
Witaj Wolski Korowodzie!  Jest 18.30 – właśnie 

niedawno wróciłem z Wolskiego Korowodu 2022. 
Posiliłem się nieco i chcę podzielić się wrażeniami  

na gorąco. 

 
Pan Bóg był łaskaw – pogoda dopisała,  było dużo słońca. 

Przyjechałem trzynastką na ulicę Elekcyjną z moim 

bagażem – szybą i tekturą w tubie. Byłem pierwszym  

z naszego WDpF-u, odnalazłem organizatora, który 

przydzielił nam namiot, właściwie pół – ze stołem  
i 3 krzesłami, poprosiłem o jeszcze jedno i zostaliśmy 

zaopatrzeni w 4 składane foteliki. Po pewnym czasie 
widzę Martę, Jana, Andrew, Piotra, Pawła, no i także 

Beatkę. Nie ukrywam, że byli nieco zaskoczeni, że już 

jestem i wyłożyłem moje prace. Przywitaliśmy się podając 
sobie dłonie, rozłożyliśmy ulotki, gry i planszę ze zdęciami 

na sztaludze. Byłem także zainteresowany tym, co 

reprezentują inni wystawcy Korowodu. Namioty 
prezentowały hasłowo różne problemy dzisiejszego 

społeczeństwa, np. depresję, uzależnienie od alkoholu  

i wpływ tychże na losy rodzin i młodych. Wszystko to 
ciekawe i bardzo wzięte z życia, no a także hasło na czasie 

– „Warto być aktywnym”! W pewnym momencie podczas 

spaceru wzdłuż namiotów słyszę „Cześć Tadek!”, a to 

Ryszard zadowolony, że się spotkaliśmy. Za chwilę patrzę, 

a tu moja siostra Agnieszka ze swoimi wnukami – 
przywitaliśmy się, później dała mi napój owocowy  

i obiecała, że odwiezie mnie w domu. Tak że po krótkiej 

konsultacji z Martą i Beatką zabrałem moje szkice i szybę 
i po szesnastej opuściłem korowód pełen wrażeń, ale 

trochę zmęczony, po godzinie byłem już w domu. 
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, 

Tadeusz S. 

 

 
 



Wieczór Wtorkowy.  Ostatnio pierwszy raz osobiście 

po 2 latach pandemii zjawiłem się na Wieczorze 

Wtorkowym na Nowolipkach. W WDpF-ie nie było 
tłumów, ale było miło. O 17 zaimprowizowaliśmy w sali 

edu stół do ping-ponga i z Magdaleną, Michałem, 
Robertem, Marianem i Karolem rozegraliśmy kilka 

meczów. Dla mnie była to pierwsza gra od dwóch lat.  

 

 
 

 
Na mnie (i nie tylko) ogromne wrażenie zrobiła gra na 

gitarze i niezwykły wokal Wojtka, który zagrał między 

innymi melodię z utworu „Schody do nieba” oraz własną 
interpretację do tekstu Norwida. Człowiek wielu 

talentów. Aż miło było posłuchać. Pod koniec wieczoru 
przez Skypa połączyła się z nami Wiesława. Zamieniłem  

z nią kilka słów o różnych sprawach, pogawędka była 

miła. Następnym razem spotkamy się chyba osobiście na 

WW, ale raczej nie w najbliższy wtorek. Dla mnie był to 

koniec rekreacyjnego spotkania wtorkowego. Bardzo się 

cieszę, że życie przynajmniej w tym drobnym  
aspekcie wraca na normalne tory. Mam nadzieję,  

że pandemia przeminie i następnej nie będzie… (i ludzie 
się opamiętają). Skype daje wielkie możliwości,  

ale nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. To tyle ode 

mnie. Pozdrawiam wszystkich. 
Jan 

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Co się dzieje w projekcie WYKORZYSTAJ SZANSĘ 

–  WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO?  

 Intensywne działania dotyczące Zatrudnienia 

Przejściowego. Spotkanie „Ochota na pracę”,  
o którym obszernie napisała Kasia w 106 numerze 

Newslettera już za nami, ale chcemy rozwijać 

współpracę z podmiotami, które przyjęły 

zaproszenie. Na początek wysłaliśmy wszystkim 

podziękowania za udział w spotkaniu  

i zaproszenie do WDpF (pracowały nad tym Hania, 
Marta i konsultowały z Kasią i Michałem).  

W kolejnych tygodniach Hania planuje dzwonić 

do wszystkich i zapraszać osobiście. Chcesz coś 

podpowiedzieć, doradzić, dołączyć? Zapraszamy! 

 Rozmowy rekomendacyjne do kolejnego cyklu 

Zatrudnienia Przejściowego prowadziły Marta  

i Ola. Rozmawiałyśmy z Janem, Konradem  
i Eweliną. Do 24 czerwca chcemy podjąć decyzję, 

kto od lipca spróbuje swoich w Urzędzie Dzielnicy 

Wola. Na zachętę dla osób wahających się, czy 
zgłosić się do Zatrudnienia Przejściowego, 

przytaczam, bardzo cenny moim zdaniem, głos 

Jacka z Sekcji Zatrudnienia i Edukacji, byłego 
pracownika ZP: „Polecam każdemu ZP w Urzędzie 

Dz. Wola, które stanowi najlepszą opcję  
w kontekście powrotu na rynek pracy, a tym 

bardziej jako jej rozpoczęcie – oswojenie się, 

wytrenowanie w sobie wielu niezbędnych  
i podstawowych umiejętności, np. komunikacji 

społecznej, odpowiedzialności i zaangażowania. 

Zbudowanie fundamentu pod dalsze „szczeble” 
rozwoju zawodowego i stworzenie sobie 

wyraźnej szansy na optymalną pracę na otwartym 

rynku pod kątem osobistych predyspozycji  
i wymagań.” 

 Wkrótce zaprosimy członków i członkinie  

do ocenienia dotychczasowych działań projektu, 
po to, by wyciągnąć wnioski dotyczące tego jak 

lepiej działać. Obracamy się w tym projekcie  

w temacie Zatrudnienia Przejściowego, 
Samopomocowego Klubu Pracy, spotkań  

o ścieżkach zawodowych i spotkań ze 

specjalistami. Członkowie i członkinie – 
potrzebujemy Waszych szczerych opinii  

i zaangażowania! 
Marta 

 

Projekt  WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 
PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO jest 

finansowany ze środków m.st. Warszawy. 

 

 

http://m.st/


CO SŁYCHAĆ W SZE?  

Marcin L.: „Po prawie tygodniu nieobecności 

przyszedłem do Domu Klubu, aby zobaczyć jak wygląda 
dyskusja o uruchomieniu Sekcji Obsługi Domu. Mam 

nadzieję, że uda nam się w to lato ruszyć  
z przygotowywaniem posiłków”. 

 

Jacek Sz.: „Polecam uczestnictwo w działaniach Domu-
Klubu”. 

 

Witek D.: „Pomagałem przy organizacji tablic. Wycinałem 
i przyklejałem kartki z zadaniami na tablicy”. 

 

Piotr Sz.: „Przeredagowałem swoje ogłoszenie, że 
udzielam lekcji włoskiego i właśnie niejaka Sandra z Sycylii 

(ale Polka) prosi mnie o pomoc w nauce”. 

 

Grzegorz: „Dbam, aby osoby wchodzące do D-K 

podpisywały się na liście obecności”. 
 

Marta: „Członkowie i członkinie przybywajcie na poranne 

Spotkanie Sekcji!” 
 

Julia: „W tym tygodniu przyjęliśmy, aby piątkowa 
gimnastyka odbywała się stacjonarnie i bardzo się z tego 

cieszę, bo lubię ćwiczyć na siłowni plenerowej”. 

 

Ola: „Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć  

w rozmowach o ZP, które były dla mnie bardzo 

wartościowe oraz w jednej podsumowującej moją pracę, 
która także była cenna”. 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
IV spotkanie Rady Organizacji  Pacjentów, które 

odbyło się 15 czerwca, dotyczyło komunikacji   

i  współpracy z pacjentami.  W spotkaniu wzięła udział 

Marta W. z Biura oraz Beata z ramienia Sekcji Obsługi 

Domu. Obie bardzo wysoko oceniły szkolenie, które 

prowadził Zbigniew Kowalski, jeden z pierwszych  
w Polsce nauczycieli akademickich nauczających 

studentów wydziału lekarskiego metod porozumiewania 

się z pacjentami. Wynikało z niego między innymi, że 
skuteczniejsza komunikacja mogłaby zapobiegać 

działaniom medycznym krzywdzącym dla pacjentów!  
 

„Reforma opieki psychiatrycznej w Polsce” to 

tytuł międzynarodowego webinarium, które 
miało miejsce 8 czerwca.   Dziś zapowiedziana relacja 

z niego. Przypominam, że z naszej strony była Wiesława 

D., członkini Sekcji Administracji i ja (Kasia). Prelegentami 
na ww. temat byli: prof. Andrzej Cechnicki z Krakowa, 

który otwierał i komentował spotkanie, Katarzyna 

Szczerbowska, rzeczniczka prasowa Kongresu Zdrowia 

Psychicznego oraz Izabela Ciuńczyk, dyrektor Centrum 

Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. 
 

 Katarzyna Szczerbowska (którą znamy również ze 

spotkania w WDpF) opowiadała o zaanga-
żowaniach własnych oraz innych osób  

z doświadczeniem kryzysu psychicznego  

w najróżniejsze działania na rzecz zmian; miło było 
przy tym widzieć dużo zdjęć ze znajomymi 

twarzami. Wspomniała też o swojej motywacji do 

tych działań, jaką (jak można było wnioskować) był 
bardzo poważny kryzys zdrowia psychicznego  

i ponad roczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym,  
z wieloma dramatycznymi sytuacjami. To bardzo 

budujące i godne szacunku, że udało się Katarzynie 

przekuć te doświadczenia w działania, które 
zmieniają na lepsze ochronę zdrowia psychicznego 

w Polsce!  

 Izabela Ciuńczyk przedstawiła prezentację, która 

ilustrowała m.in. poprawę wyników leczenia od 
czasu działania Centrów Zdrowia Psychicznego. 

Najbardziej imponująco zabrzmiało chyba to,  
że według badań liczba hospitalizacji spadła aż o 50 

%! Przekonująco mówiła też o wadze autonomii 

Centrów, które finansowane są przez NFZ na 
zasadzie ryczałtu zależnego od liczby mieszkańców 

danego obszaru, a nie pokrywania kosztów 

udzielanych świadczeń. Przywołała czas pandemii  
i czas wojny w Ukrainie jako te sytuacje, w których 

Centra mogły reagować szybko i elastycznie. 

Pewnym wyzwaniem będzie więc dla Centrów 
mądre wyważenie proporcji pomiędzy ich 

autonomią a tworzonymi właśnie wspólnymi 
standardami diagnostyczno-terapeutycznymi. Skąd 

my to znamy? :) 

 
Na Spotkaniu Śniadaniowym Wiesława tak podsumowała 

przekaz webinarium: Teraz psychiatria będzie stawiać na 

jakość, a nie na ilość. Myślę, że to bardzo trafne 
określenie toczącej się reformy.  

 
Goście mogli dawać głos tylko na czacie. Wiesława dużo 

pisała o roli pracy, co zostało w pewnym momencie 

podjęte publicznie przez Katarzynę Szczerbowską. Ja  
i Kinga z nowojorskiego Fountain House również nie 

próżnowałyśmy – pisałyśmy o wartościach Domów-

Klubów. Ale nie tylko my i to było super! 
 

W związku z naszym projektem „Warszawski 

Dom pod Fontanną dla Ukrainy –  Clubhouse 
International Fund” Joel Corcoran, dyrektor 

Clubhouse International, napisał, że wszyscy 



doceniają naszą dobrą pracę i  są bardzo blisko z 

nami. To miłe :)  

 

 
 
A projekt się zaczyna rozkręcać – niebawem będzie akcja 

rozwożenia ulotek i plakatów!  

 
Zespół pracowniczy.  Olga O. była na urlopie w dniach 

13-17.06, Hania G. 15.06, Marta W. 17.06. Julia G. jest na 

urlopie od 17 do 22.06. Ola De. jest na urlopie 
macierzyńskim.  

informacje przygotowała Kasia 

 

Projekt  

„WDpF dla Ukrainy” 
 

W ostatnim czasie skoncentrowaliśmy się na dwóch 
działaniach: uruchomieniu infolinii oraz stworzeniu 

plakatu dotyczącego projektu. Numer telefonu infolinii 

już działa. To 690 890 969. Dopinamy jeszcze zapowiedzi 
– czyli tzw. Wirtualną Centralkę. Plakat jest gotowy, 

robimy ostatnie poprawki, a za kilka dni chcemy go 
wydrukować i rozpowszechniać. Oprócz tego, 

spotkaliśmy się z przedstawicielką Polskiego Forum 

Migracyjnego. To organizacja, która wspiera uchodźców 
(nie tylko tych z Ukrainy), prowadzi telefon zaufania oraz 

konsultacje psychologiczne dla migrantów. 

Zajmowaliśmy się też różnymi innymi sprawami 
organizacyjnymi – m.in. dalszym zbieraniem danych  

o pomocy specjalistycznej w poradniach zdrowia 
psychicznego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
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. 
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