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Zachęcamy do bycia recepcjonistą w WDpF.  
 
Piotrek: „Gdy przyszedłem we wtorek do WDpF, na re-
cepcji powitała mnie Marta, która poprosiła mnie o pod-
pisanie się na liście osób wyrażających zgodę na zmiany 
w zasadach przychodzenia do WDpF, a także na liście 
obecności. Tym samym zaznajomiłem się z podstawo-
wymi zadaniami recepcjonisty. Wkrótce potem Marta za-
proponowała mi to, aby usiąść obok niej w recepcji, a na-
stępnie zastąpić ją w obowiązkach recepcjonisty. W tym 
dniu do Domu-Klubu przychodziło sporo osób i każdego 
było mi miło w nim powitać. Uważam, że recepcjonista to 
bardzo ważna i potrzebna funkcja w WDpF, ponieważ dba 
on o porządek (wpisywanie się na listę obecności) oraz 
bezpieczeństwo osób przychodzących do Domu-Klubu 
i ich rzeczy pozostawionych w szatni. Ja i Marta zachę-
camy też inne osoby do bycia recepcjonistą.” 
 
Marta: „Bierzmy sprawy w swoje ręce. A raczej długopis! 
Zaraz po wejściu do WDpF kierujmy swoje kroki do blatu 
recepcji i wpisujmy się na obie listy. Jest to SUPERWAŻNE 
dla nas i dla naszych donatorów, którzy potrzebują od nas 
informacji, ile osób przychodzi do WDpF. Sekcja Admini-
stracji stara się zapewnić dyżury w recepcji, ale różnie 
z tym bywa, więc czujmy się odpowiedzialni za nasz Dom-
Klub nawet wtedy, gdy nie ma recepcjonisty!” 
 
Odwiedziny u „naszych” .   
 
Zwykle działamy na Nowolipkach, ale zdarza się tak, że 
członkowie czy członkinie znajdują się w szpitalu. Wtedy 
szczególnie troszczymy się i interesujemy ich sytuacją, 
a w miarę możliwości odwiedzamy. Ostatnio przygotowa-
liśmy kartki dla dwu osób. Znalazło się w nich wiele życz-
liwych wpisów od osób ze społeczności WDpF. Piotrkowi 
przekażemy kartkę wkrótce, a Wiesława była mile zasko-
czona i dziękowała gorąco, kiedy ją otrzymała. 

Wszystkim z WDpF, którzy są teraz w szpitalu, życzymy 
ZDROWIA, SIŁY I POGODY DUCHA. Czekamy na Was 
w WDpF! 

 
Kartki dla Piotra i Wiesławy 

 
Standard 7. Dom-Klub zapewnia skuteczny system kon-
taktowania się z członkami, którzy nie uczestniczą w jego 
działalności, stają się wyizolowani ze swojego środowiska 
lub są hospitalizowani. 

Marta i Tadeusz 
. 

 
Dokonania SA :)  
 
Robert: W tym tygodniu zajmowaliśmy się szatnią, gdzie 
uporządkowaliśmy buty, które możecie odbierać, a które 
następnie będzie można wybierać sobie dowolnie, a na-
stępnie zostaną wyniesione na śmietnik. Zachęcamy do 
poszukiwania własnych butów i kapci lub w późniejszym 
terminie do dowolnego wybrania sobie obuwia. Bardzo 
nam zależy, by wszystko w miarę sprawnie przebiegło. 
Dziękujemy z góry za wasze zainteresowanie tą sprawą, 
która bardzo nam leży na sercu.  



Olga: Ponadto umówiliśmy trochę osób na oprowadzanie 
po Domu-Klubie. Myślimy, co robić w piątki stacjonarnie, 
a co zmienić w formatkach do prowadzenia. Rozmawiali-
śmy na spotkaniach o tym, co zrobić z problemem nie-
wpisywania się na listy. Były też żywe rozmowy o roli pro-
wadzącego, mieliśmy kilka ciekawych pomysłów. Zrobili-
śmy nowe wspólne zasady, które już są na recepcji. Marta 
dzielnie wspiera SA we wrześniu. Poza tym jedna osoba 
zaczęła Okres Orientacji, a Beata i Tadeusz odwiedzili na-
szą członkinię Wiesławę w szpitalu (więcej w poście Ta-
deusza i Marty, zajrzyjcie!). 
 

Sekcja 
Zatrudnienia i Edukacji 

Zmiany w Standardach. Niedawno otrzymaliśmy 
niezwykle ważnego maila od Clubhouse International 
zawierającego propozycje zmian w naszych Między-
narodowych Standardach modelu Domu-Klubu! W tej 
edycji propozycji jest aż 8 i będą one omawiane we 
wszystkich Domach-Klubach, a następnie – jeśli zostaną 
przyjęte – wejdą w życie w 2023 roku. Z tej okazji na jakiś 
czas zmieniamy strukturę wtorkowych Rozmów 
o Standardach – kilka kolejnych spotkań poświęcimy na 
dyskusje proponowanych zmian. Harmonogram dyskusji 
zaproponowany przeze mnie i Jacka Sz. znajdziecie 
poniżej: 

 13.09.22 – dyskusja 2; propozycja zmian 
w Standardzie 4. 

 20.09.22 – dyskusja 3; propozycja zmian 
w Standardzie 25. 

 27.09.22 – dyskusja 4 i 5; propozycja zmian 
w Standardzie 28. oraz dodanie nowego działu 
Standardów. 

 04.10.22 – dyskusja 6; propozycja zmian 
w Standardzie 29. 

 11.10.22 – dyskusja 7;  propozycja zmian 
w Standardzie 33. 

 18.10.22 – dyskusja 8; propozycja nowego 
Standardu 

Pierwsza dyskusja już za nami i dotyczyła zmian 
w Standardzie 2. i 6.! Szczegółowe informacje znajdziecie 
w naszym podsumowaniu, które jest dostępne tutaj! 

Wpadajcie licznie we wtorki o 15:45 na Rozmowy 
o Standardach. Możemy przekazać swój głos i realnie 
wpłynąć na to, jak będą brzmiały Standardy, które 
obowiązują we wszystkich Domach-Klubach :) 

Julia 
 
 

Piknik „Muranów leży nam na sercu” i  „Różno-
rodność na zdrowie”.  17 września 2022 r., 
w godzinach 14.00 – 20.00 zapraszamy serdecznie na 
Piknik. Warszawski Dom pod Fontanną będzie 
uczestniczył w tym wydarzeniu w ramach Partnerstwa 
Przepis na Muranów. Przybywajcie! Przywitaj jesień 
z mieszkańcami i mieszkankami Muranowa! MURATON, 
potańcówki i seria atrakcji, takich jak: alpaki, teatr dla 
dzieci, sitodruk, dmuchaniec oraz fotobudka. Muzycznie 
przeniesiemy się w klimaty rocka, jazzu, swingu i punka, 
a zatańczymy przy akompaniamencie przedwojennych 
utworów oraz największych hitów PRL-u. Piknik odbędzie 
się przy ul. Miłej 22. Warszawski Dom pod Fontanną 
będzie miał swoje stoisko – namiot (w godzinach 14.30 – 
19.00). Wypatrujcie nas, będzie się działo! 

Hania 

Wydarzenie „Piknik Muranów leży nam na sercu”/ „Różnorodność na 
zdrowie” organizowane jest w ramach inicjatywy lokalnej 
i współfinansowane przez Dzielnicę Wola M. St. Warszawy oraz  
w ramach  projektu  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

 

Plakat pochodzi z materiałów promocyjnych od organizatorów 

 

https://docs.google.com/document/d/1dMPym28qihT7RW-t2VgiVLYdDYanz7vdXtNHZsHegyo/edit?usp=sharing


Zatrudnienie Przejściowe w ZGN Ochota.  
02.09.2022 ruszyła rekrutacja do Zatrudnienia Przejścio-
wego. Pracodawcą, jak już wiecie, jest Zakład 
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota 
m. st. Warszawy. Pierwszy tydzień upłynął pod hasłem 
zbierania kandydatur, w drugim tygodniu – od 12 do 
15.09 będziemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne 
z członkami i wyłonimy dwóch pracowników ZP. 
Podpisane będą dwie umowy, jedna główna, druga na 
zastępstwo (choroba, zdarzenia losowe, urlop itd.). 
Trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów. 

Hania 
 

Sekcja Obsługi Domu 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  
 
We wtorki gotujemy obiady. Warunek: minimum 3 osoby 
do gotowania oraz 1-2 osoby, które nie pomagają przy 
gotowaniu, ale wpiszą się na sprzątanie kuchni po obie-
dzie (ostateczna liczba osób potrzebnych do współpracy 
zależy od trudności obiadu). ZACHĘCAMY DO 
PRZYCHODZENIA!!! 
 
Jeśli chodzi o zapisy na obiad, można to zrobić 
w następujący sposób: 

 wpisać się na listę dostępną w WDpF (osobiście lub 
za pośrednictwem innej osoby, ale z wyraźnym za-
znaczeniem, kto Cię wpisał) 

 tel. na nr SOD: 508 492 762 

 sms na nr SOD jw. 
 UWAGA!  Nie ma zapisów na obiad e-mailem. 
 
Kuchnia w łoska.  
We wtorek na obiad 
była pizza. Andrzej jesz-
cze przed wyjściem do 
sklepu przygotował 
pachnące drożdżami 
ciasto. Zespół w skła-
dzie: Monika, Karol 
i Andrzej zaczęli przygo-
towywać składniki: du-
szoną cebulę, pomi-
dory, oliwki, fasolę i sa-
lami dla wersji mięsnej. 
Wszystko poszło spraw-
nie. Udało się przygoto-
wać posiłek na czas dla 16 osób. Ja, Paweł chciałem się 
włączyć, ale nie było już zadań, więc zabrałem się do my-
cia naczyń i stolnicy.  

Paweł J. i Monika  
 
 

Lekcja szycia w SOD. 
 
  

 
 
Tadeusz S. (SA): Dzisiaj w SOD poznałem trochę szycie na 
maszynie dzięki Monice, która praktykuje u nas, co 
prawda nie szycie, tylko zaangażowanie społeczne w ra-
mach projektu z uczelni. Jestem Monice bardzo 
wdzięczny, bo moje zdanie o maszynach jest raczej nega-
tywne, natomiast łączenie kawałków materii w nową ca-
łość może przynosić radość czy nawet szczęście, jeśli 
w dodatku ma się taką dobrą nauczycielkę. Dziękuję, Mo-
niko. 
 
Robert Sz. (SZE): Z przyjemnością uczestniczyłem przez 
dwa dni w nauce szycia przeprowadzonej przez prakty-
kantkę Monikę. Dzięki jej doświadczeniu i profesjonali-
zmowi nabyłem podstawowe umiejętności w tej dziedzi-
nie. Teraz już wiem, w jaki sposób mam się uczyć dalej, 
aby doskonalić swój warsztat początkującego krawca. 
 
Beata (SOD): Monika z dużym zaangażowaniem pokazała 
nam podstawy szycia na maszynie.  Zaczęła od uszycia za-
słon, które zawiesiliśmy w Sali SOD. Następnie z przynie-
sionych przez różne osoby materiałów zorganizowała szy-
cie wspólnej tkaniny tzw. patchwork. Muszę przyznać, że 
sama zapomniałam przynieść skrawków materiału 
z domu. Obiecałam jednak Monice, że spróbuję jeszcze 
doszyć swój kawałek – do czego zachęcam gorąco też in-
nych. 
 

Wieści z Biura WDpF 

 
Szlachetna Paczka daje nam możliwość zgłosze-
nia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji  
materialnej, zdrowotnej.  Wybrane przez Szlachetną 
Paczkę osoby otrzymają produkty i/lub usługi, których 
najbardziej potrzebują. Jeśli Ty sam/a jesteś w trudnej 
sytuacji albo znasz kogoś w WDpF, kto według Ciebie 
potrzebuje pomocy materialnej, powiedz o tym w swojej 



Sekcji bazowej do 30 września br. Jest to termin, do 
którego WDpF ma wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
Zgodnie z naszymi zwyczajami, wypełniamy go wraz 
z osobą zgłaszaną (wspólnie opisujemy trudną sytuację 
osoby oraz kroki, jakie podejmuje by ją zmienić). Na 
formularzu potrzebna jest pisemna zgoda zgłaszanej 
osoby na kontakt z wolontariuszami Szlachetnej Paczki. 
W ubiegłych latach kilka osób z WDpF dostało paczkę 
i dobrze wspominają udział w akcji. 
 
Otwarta dyskusja nt.  zmian w strukturze Sekcji,  
czwartek 15:15. Zaprasza grupa robocza w składzie: 
Marta W., Marcin L., Olga O., Iwona W., Mirek H. i Kasia 
B. (na urlopie). Na spotkaniu: 

 

 Tadeusz przedstawi swoją propozycję połączenia 
wszystkich Sekcji w Domu-Klubie zgodnie 
z kryteriami, jakie były podane przy omawianiu 
poprzednich pomysłów. 

 Osoby, które na ostatnim spotkaniu przychylały się 
do pozostawiania trzech Sekcji poprosimy, by 
powiedziały, jak widzą kwestię pracowniczą, 
gdybyśmy się na takie rozwiązanie zdecydowali. 

 
Być może plan zostanie uzupełniony o inne punkty – 
w zależności od pozostałego czasu i potrzeb WDpF. 
 
W środę lub czwartek (14 lub 15 września br.)  
powitamy w WDpF Marię, czyli  nową pracow-
niczkę Sekcji  Obsługi  Domu.  Marii życzymy 
satysfakcjonującej współpracy i szybkiego wdrożenia się 
w życie WDpF. Społeczność WDpF prosimy o życzliwe 
i wnikliwe wprowadzanie Marii :) 
 

Dalej angażujemy się w projekt „WDpF dla Ukra-
iny —  Clubhouse International Fund”.  Marta 
finalizuje swoje rozdziały do broszury informacyjnej 
i kontaktuje się z graficzką. Zdecydowaliśmy się na 
współpracę z panią Katarzyną Ukuś, która przesłała już 
pierwszą propozycję układu broszury. 
 
Sprawy pracownicze.  Kasia B. i Ola S. są na urlopie od 
5 do 16 września br. 
 
Pęknięta rura odpływowa.  Panowie hydraulicy 
wymienili rurę, a druga ekipa zamurowała i pomalowała 
ścianę. Bardzo sprawnie wszystko poszło! Na prośbę 
Sylwka panowie załatali też pęknięcia w kolumnie przy 
wejściu. Wszystkim zaangażowanym osobom – 
DZIĘKUJĘ! 
 

materiał z Biura przygotowała Marta 

 

Podsumowanie Zebrania Gene-

ralnego 09.09.22 
 

Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 
Prowadzenie: Hania 

Notowanie: Julia 
Osoby obecne: Robert B., Karol P., Hania G., Grzesiek K., 

Jacek Sz., Kamila (OO), Julia G., Beata P.-M., 

Marcin L., Marta W., Olga O., Tadeusz S. 
Ogłoszenia: Marcin ma do oddania buty, r. 42/43, są 

w szatni. 

Przyjęliśmy harmonogram działań na kolejny 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 Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Olga, Marta. 

 
*** 

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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