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Sekcja  

Administracji 
 
„Przepis na Muranów”.  W środowe popołudnie  

udaliśmy się – Tadeusz i Jacek – na ulicę Miłą, do siedziby 
Fundacji Jeden Muranów, na spotkanie Partnerstwa  

Lokalnego „Przepis na Muranów” zrzeszającego instytu-

cje, organizacje i osoby z naszego sąsiedztwa, do którego 
kilka miesięcy temu jako WDpF przystąpiliśmy.  

Pomimo tego, że byliśmy tam pierwszy raz, poczuliśmy 

się bardzo dobrze. Wśród uczestników spotkania zoba-
czyliśmy wiele znajomych twarzy :) 

 

W spotkaniu uczestniczyli: 

 Paweł Jordan (BORIS),  

 Katarzyna Parzuchowska (Środowiskowe Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wola), 

 Leszek Nurzyński (Wolskie Centrum Kultury), 

 Lech Uliasz (CAM Nowolipie),  

 Dorota Jankowska (mieszkanka Muranowa),  

 Marta Zabłocka (Fundacja Pole Dialogu),  

 Patrycja Adamczyk (Wydział Spraw Społecznych  

i Zdrowia Dzielnicy Wola),  

 Iza Musiał (Centrum Komunikacji Społecznej UM 

Warszawa),  

 Ewa Jagiełło (Międzypokoleniowa Klubokawiarnia), 

 Maciej Marks (Klubokawiarnia Jaś i Małgosia),  

 Marek Ślusarz (Fundacja Jeden Muranów),  

 Hubert Malczewski (Fundacja Jeden Muranów),  

 Magdalena Foryś (CAM Nowolipie) 

 

Dowiedzieliśmy się wiele o inicjatywach Partnerstwa –  

m. in. pikniku „Muranów leży nam na sercu” (może chcie-
libyśmy się na nim wystawić?), historycznych muralach 

czy usuwaniu bazgrołów z murów, a także inicjatywach 

pojedynczych Partnerów, jak choćby znany nam projekt 
„Miasto z sercem” CAM Nowolipie czy działania na rzecz 

uchodźców z Ukrainy.  

Każdy wypowiadał się merytorycznie, kulturalnie, dzieląc 

się swoimi pomysłami, działaniami, sprawami,  

słuchając się nawzajem i wyrażając chęć wspierania się. 

Dobrej atmosferze sprzyjały słodkie przekąski czekające 
na nas na stołach :)  

 

 
Uczestnicy spotkania Partnerstwa Lokalnego „Przepis na Muranów” 

pierwsi z lewej Jacek i Tadeusz z SA – za zdjęcie serdecznie 

dziękujemy Marcie z Fundacji Pole Dialogu 
 
Mieliśmy okazję opowiedzieć o:  

 Domu-Klubie (pojawił się pomysł, aby zorganizować  

u nas następne spotkanie Partnerstwa w sierpniu, co 

dałoby wszystkim możliwość odwiedzenia nas) 

 projekcie „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse Internatio-

nal Fund” (uczestnicy entuzjastycznie zareagowali na 

prośbę o wsparcie w rozpowszechnianiu materiałów 
informacyjnych dot. pomocy dla osób z Ukrainy), 

 Zatrudnieniu Przejściowym – Jacek ogólnie, a Tadeusz 

z perspektywy swoich doświadczeń w ZP. Wszystkim 

zainteresowanym wręczyliśmy foldery o ZP. 
 



Uczestnicy spotkania wysłuchali nas z zainteresowaniem, 

odpowiedzieliśmy na kilka pytań, zastanowiliśmy się 

wspólnie nad tym, co jako WDpF moglibyśmy wnieść do 
Partnerstwa oraz jak moglibyśmy współpracować  

z innymi Partnerami dla wspólnych korzyści. Jedna z osób 
zwróciła uwagę na to, że Dom-Klub jest miejscem  

zrzeszającym dużą społeczność osób o rozmaitych umie-

jętnościach i talentach, które stanowią o naszej sile. 
 

Cieszymy się, że mogliśmy się z Wami spotkać i mamy  

nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna :) 
  Jacek i Tadeusz 

 

PS Notatkę ze spotkania możesz znaleźć na skrzynce 
mailowej swojej Sekcji albo w swojej Sekcji. 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Sprawy międzynarodowe w Sekcji  Zatrudnienia i  
Edukacji!  Ostatnio sporo się dzieje! Na skrzynkę Sekcji 

Zatrudnienia i Edukacji trafił mail z Domu-Klubu z Jerozo-

limy. Wraz z Witkiem zabraliśmy się za tłumaczenie, które 
zamieszczam poniżej: 

  

„Drodzy przyjaciele, Cześć z Domu-Klubu z Jerozolimy! 

Zaczęliśmy remontować budynek naszego Domu-Klubu, 

który jest większy i bardziej dostępny. Zbieramy fundusze 
na jego renowację. 

Jeśli jest jakaś możliwość, żebyście nam pomogli,  

docenimy to: 
https://www.jgive.com/new/en/ils/donation-tar-

gets/78859 

Proszę, obejrzyjcie nasze video i przekazujcie dalej: 
https://www.youtube.com/watch?v=bqC4zrn5ddU&fea-

ture=youtube 

Wasi przyjaciele z Domu-Klubu z Jerozolimy!” 

 

Zachęcam do obejrzenia filmiku, który pozwala zobaczyć 
życie i remont w Domu-Klubie w Jerozolimie :) 

Oprócz tego, otrzymaliśmy list aż z Japonii od Domu-

Klubu Wanath z Toyohashi! Z zaproszeniem do udziału  
w konkursie plastycznym Art Brut Contest. O szczegółowe 

informacje pytaj w Sekcji Zatrudnienia i Edukacji. 
Julia 

 

Konrad G. z SOD nowym kurierem Urzędu Dziel-

nicy Wola w ramach Zatrudnienia Przejściowego 

Warszawskiego Domu pod Fontanną.  

Ostatnio dostałem propozycję pracy kuriera w Urzędzie 
Dzielnicy Wola. Jestem z tego bardzo zadowolony, szcze-

gólnie, że wielu członków WDpF, którzy sami mieli okazję 

pracy na tym stanowisku, zapewniało mnie, że jest to 

fajna i satysfakcjonująca praca. Mam tylko nadzieję,  

że obecna fala upałów trochę ustąpi, choć dzięki klimaty-
zacji w autobusach i tramwajach można się w środkach 

komunikacji trochę ochłodzić. Bardzo mi się spodobał 
charakter tej pracy – nie będę musiał siedzieć za biur-

kiem, a nie będę też ciągle kontrolowany i oceniany,  

z czym miałem złe doświadczenie. 
Konrad G. 

 

 
SA regularnie zagląda do skrzynki – miło było znaleźć w wśród 

listów dwie pocztówki od i dla osób z naszej społeczności :) 

 

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!  

 
Standard 15. z działu  „Dzień zorientowany na 

pracę” .  Dziś, tj. w poniedziałek poszliśmy małą grupką 

na zakupy do Biedronki. W planie mieliśmy kupić ziemię 
do donic – chyba z 6 worków. Zakupy przebiegły pomyśl-

nie, dokupiliśmy też do barku batony Estella, wafle 

Grześki i kilka soków. Było nam trochę ciężko wracać, ale 
co poradzić, jak mamy koło siebie taką wspaniałą kole-

żankę – pracowniczkę sekcji SOD, która potrafi zarządzać 
zespołem i stworzyć miłą atmosferę.  

 

https://www.jgive.com/new/en/ils/donation-targets/78859
https://www.jgive.com/new/en/ils/donation-targets/78859
https://www.youtube.com/watch?v=bqC4zrn5ddU&feature=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=bqC4zrn5ddU&feature=youtube


Po przerwie obiadowej rozpoczęło się spotkanie Sekcji 

Administracji. Przedstawiłem swoje informacje z Reach- 

Outu, po czym podzieliliśmy się zadaniami, które były  
wypisane na tablicy. Niespodziewanie „trafiłem” ponow-

nie na zadanie związane ze sprzątaniem i chętnie się  
zaangażowałem. Tym razem podzieliliśmy się odkurza-

niem i mopowaniem. Wyszło to znakomicie, mimo, że  

pozostały tylko dwie osoby. 
 

Uważam, że z moimi chorobami to i tak cud, że daję radę, 

nie poddaję się losowi i przezwyciężam największe trud-
ności. 

 

Tak się rozpoczął mój pierwszy dzień tygodnia, który był 
bardzo udany. 

 

Sprzątanie SOD? Kto by pomyślał, że zaangażuję się na-

wet w sprzątanie? Kto by pomyślał, a jednak znalazł się 

ktoś, kto zachęcił mnie do działania. Zaangażowanie  
w pracę w WDpF odczuwam jako rodzaj rehabilitacji. 

 

„Standard 15. W zadaniach dnia zorientowanego na 
pracę biorą udział ramię w ramię zarówno członkowie, 

jak i pracownicy, wspólnie prowadząc Dom-Klub. 
Dom-Klub skupia się na mocnych stronach, talentach  

i umiejętnościach swoich członków; plan dnia zorien-

towanego na pracę w Domu-Klubie nie może zawierać 

zatem elementów leczenia farmakologicznego, opieki 

medycznej w placówkach dziennych ani innych  

programów terapeutycznych.” 
Andrew 

 

Szkolenie u Rzecznika Praw Pacjenta. Z Beatą  

byłyśmy na szkoleniu nt. komunikacji między pacjentem 

a lekarzem. Prowadził je Zbigniew Kowalski. Zapamięta-
łam wyniki badań dot. komunikowania się pomiędzy 

ludźmi. Okazuje się, że dochodzenie do porozumienia 

opiera się na trzech czynnikach: 40% to czynniki gene-

tyczne, 20% to czynniki sytuacyjne – np. nasze przygoto-

wanie i jasny cel spotkania, argumenty, 40% to tzw.  

„socjometryczna identyfikacja”, czyli reagowanie ciałem, 
twarzą, tonem głosu itp. Gdy się nie widzimy, to zmniej-

szamy o 40 punktów procentowych szanse na znalezienie 

porozumienia. Gdy była o tym mowa, przyszły mi na myśl 
nasze nieporozumienia na Skype lub telefoniczne  

i kolejny raz zatęskniłam za osobistymi kontaktami  
w WDpF :) Odnośnie leczenia, p. Kowalski mówił,  

że ważne jest poczucie współodpowiedzialności pacjenta 

za swój proces leczenia. To z kolei wydało mi się istotne 
w kontekście leczenia u psychiatry oraz w psychoterapii. 

Jak rozkłada się odpowiedzialność za efekty? 
 

Czekamy na papierowe egzemplarze Poradnika Dobrej 

Komunikacji autorstwa p. Kowalskiego. Mamy do dyspo-

zycji wersję elektroniczną: Poradnik Dobrej Komunikacji - 
Rzecznik Praw Pacjenta – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Marta 

 

„WDpF dla Ukrainy – 

Clubhouse International 

Fund” 
 

Drukujemy ulotki i  plakaty . 
Drukujemy ulotki i plakaty, promujące działanie infolinii  

i projekt – powinny być gotowe we wtorek! Wtedy będzie 

można się zgłaszać do pomocy przy ich dystrybucji. Mamy 
ustaloną koncepcję broszury informacyjnej, trwają prace 

nad jej treścią. Na dniach ogłosimy start infolinii i bę-

dziemy promować nasze działania różnymi kanałami. 
 

 
 

W środę odwiedził nas ponownie Artur z mamą Kariną – 
gość z Ukrainy. Mamy nadzieję, że będzie chciał zostać 

członkiem i odwiedzać nas częściej. Umówiliśmy się 

wstępnie na najbliższy Wieczór Wtorkowy :-)  
Marian & Maciek #wdpfua 

 

Wieści z Biura WDpF 

 

Badania pani Agaty Krasowskiej, badaczki  
z Uniwersytetu Wrocławskiego.  Marta we 

współpracy z SZE zorganizowała spotkanie z panią Agatą 
Krasowską. Pani Agata prowadzi badania nt. strategii 

radzenia sobie osób z kryzysami psychicznymi na rynku 

pracy i zaprasza przedstawicieli różnych podmiotów  

i organizacji (w tym nas) do udzielenia wywiadu 

eksperckiego, oraz osoby doświadczające problemów 

zdrowia psychicznego indywidualnie do udzielenia 
wywiadu biograficznego. Na spotkaniu opowiedziała, 

https://www.gov.pl/web/rpp/poradnik-dobrej-komunikacji
https://www.gov.pl/web/rpp/poradnik-dobrej-komunikacji


czym się różnią te dwie formy wywiadów. Przed nami 

decyzja, czy chcemy jako WDpF udzielić wywiadu 

eksperckiego. Dobra wiadomość jest taka, że pani Agata 
jest otwarta, żeby takiego wywiadu udzieliły dwie osoby: 

członek i pracownik. Będziemy wracać do ustaleń. 
 

Audycja „Strefa prywatna” w radiowej Czwórce.  

Dostaliśmy propozycję opowiedzenia o działaniach WDpF 
w radiu – 14 lipca w godzinach 20:08-21:15. Słuchaczami 

tej audycji są osoby pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, więc 

zostaliśmy poproszeni, aby wśród gości były osoby w tym 
wieku (maks. do 35 roku życia). Cieszymy się, że Maja  

z SZE chce wziąć udział w audycji. Super by było, gdyby 

jeszcze jedna osoba wyraziła chęć. Liczymy, że dzięki 
udziałowi w audycji zachęcimy młodsze osoby do 

członkostwa lub innej współpracy w WDpF :) Jeśli brzmi 

to dla Ciebie interesująco, skontaktuj się ze swoją sekcją 

bazową w tym tygodniu. 

 
Biuro było zaangażowane we wspomaganie 

projektu „Warszawski  Dom pod Fontanną dla 

Ukrainy –  Clubhouse International Fund”:  

 uczestniczyłyśmy w rozmowach na temat broszury 

adresowanej do osób z Ukrainy na spotkaniu Zespołu 

„WDpF dla Ukrainy” i w międzyczasie :) 

 Kasia rozesłała do Sekcji materiał od Clubhouse 

International, który otrzymała jako jedna z osób 

wpłacających na zbiórkę. Najpewniej taki materiał 

otrzymali też pozostali darczyńcy. Ma to duże 
znaczenie – taki materiał nie tylko promuje nasze 

działania adresowane do osób z Ukrainy, ale  

i zapewnia darczyńców, że wpłacone przez nich 
środki są wydawane zgodnie z przeznaczeniem! 

 

Zespół pracowniczy.  

 Miło nam przekazać, że kontynuujemy współpracę  

z Beatą. Jej kolejna umowa będzie na rok. Cieszymy 

się i życzymy powodzenia w dalszej pracy! 

 Kasia B. jest na urlopie do 8 lipca włącznie, Marta W. 

bierze urlop od 6 do 8 lipca, a Jacek od 11 do 15 lipca. 

Dobrego odpoczynku!  

 Dzięki Danusi wszyscy w zespole pracowniczym mają 

policzone urlopy. 
Informacje przygotowała Marta 

 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 01.07.2022 r. 
 

Odpowiadała: Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. 
Prowadzenie: Piotr C. i Julia G.  

Sprawy techniczne: Marta W.  
Notowanie: Hanna G. 

Pozostali uczestnicy: Piotr C., Witek D., Mirek S., Artur P. 

Ewa S., Marta W., Julia G., Ola S., Hanna G., Beata P.-M., 
Jacek S., Olga O. 

 

Nie zgłoszono żadnych wniosków, ani spraw z ostatniej 
chwili do omówienia. 

 

Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych i stacjonar-
nych na tydzień 4-8 lipca 2022 r.  

 
Nie było ogłoszeń indywidualnych. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
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. 
 

 

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

