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Sekcja Administracji 
 
We wtorek przybyłem do WDpF i spotkałem 
człowieka...  Wspominaliśmy z Józefem film 
o morderczych pomidorach i stare czasy. Spotkałem 
jeszcze parę innych osób. Z Marianem, Michałem, Olgą, 
Magdaleną i Robertem graliśmy w ping-ponga na super 
stole złożonym z czterech mniejszych. Maria z Robertem 
i Józefem grali na gitarze i syntezatorze. Wieczorem 
poszliśmy z Iwoną i Krzysztofem J. integrować się do 
Sfinksa. Gawędziliśmy przy stoliku na różne tematy. Coś 
wisiało w powietrzu – w tych ciekawych czasach, w 
których przyszło nam żyć. 

Jan 

 

 
 
Przykładowe pomysły na zmniejszenie swoich 
wydatków.  

 Bilet roczny Seniora dla osób powyżej 65 roku życia. 
Taki roczny bilet kosztuje 50 zł. Można go kupić 
w biletomacie, Punktach Obsługi Pasażera lub 
w stacjonarnych punktach sprzedaży biletów (kioski, 
sklepy). Koduje się go na specjalnym nośniku.  
W czasie kontroli biletów trzeba mieć przy sobie 
dokument potwierdzający wiek pasażera. Więcej  

 

informacji: https://warszawa19115.pl/-/bilet-
seniora Dziękujemy Oli S. za przekazanie informacji 
o Bilecie Rocznym Seniora (65+). 
 

 „Zawieszone obiady” dla seniorów w Barze Do Syta na 
ul. Gotarda 16, pawilon nr 12 (Mokotów). Właściciel 
tego baru, pan Grzegorz, oferuje seniorom bezpłatny 
posiłek. Każda chętna osoba może wpłacić 22 zł 
(koszt produktów) i tym samym sfinansować 
(przedpłacić) czyjś posiłek. Pan Grzegorz oferuje 
pomoc głównie seniorom, ale może poczęstowałby 
inne potrzebujące osoby? Jest to do sprawdzenia :) 
Więcej informacji: https://bardosyta.waw.pl/ Na 
informację natknęłam się na Facebooku w jednej 
z grup dla mieszkańców Mokotowa. 
 
 

 Sklep socjalny Spichlerz na ul. Modzelewskiego 71 
(Mokotów). Osoby w trudnej sytuacji finansowej 
mogą zrobić tam zakupy artykułów spożywczych 
znacznie taniej niż po cenie rynkowej. Sklep jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-
18:00. Sklep mijam w drodze do pracy, natomiast ni-
gdy w nim nie byłam i nie wiem, jak weryfikowana 
jest czyjaś trudna sytuacja. Jeśli tam zajrzysz i się do-
wiesz, podziel się proszę z innymi na łamach New-
slettera tą informacją. 

Marta 
 
Czy wiesz,  że…   

1) jeśli dopadły Cię problemy psychiczne, długo 
pozostawałeś w samotności, to możesz zostać 
członkiem bardzo fajnej społeczności?  

2) po dwóch latach nieobecności możesz wrócić do 
Domu-Klubu i czuć się tak, jakbyś stąd wyszedł 
wczoraj?  

3) w Domu-Klubie ze wszystkich pomieszczeń mogą 
tak samo korzystać członkowie jak i pracownicy. 

Dbają o to nasze międzynarodowe Standardy Domu-
Klubu. 
Swoje spostrzeżenia spisali uczestnicy spotkania Sekcji Administracji 

 

https://warszawa19115.pl/-/bilet-seniora
https://warszawa19115.pl/-/bilet-seniora
https://bardosyta.waw.pl/


Dokąd przyszliśmy… Moje rozważania.  Jeżeli 
chcesz tu – do WDpF przychodzić i korzystać 
z dobrodziejstw tego miejsca, to powinieneś szanować 
zwyczaje tu panujące. Podobnie jest z rodziną – jeżeli się 
ożeniłeś czy wyszłaś za mąż, to licz się z żoną czy mężem 
:) Każda wspólnota ma swoje reguły i pozwolę sobie 
zacytować: „żeby być człowiekiem nie wystarczy się tylko 
urodzić” (cytat z Radio Warszawa). Zgodnie z Pismem 
Świętym i według mnie podobnie jest z wiarą, nie 
wystarczy tylko wierzyć, trzeba potwierdzać ją 
uczynkami. Wiara bez uczynków miłości jest jak cymbał 
brzmiący. Kochani Koledzy i Koleżanki, którzy tu 
przychodzicie i jesteście aktywni – bądźcie tutaj 
przykładem dla tych nowo przyjętych z Okresu Orientacji, 
aby wiedzieli dokąd przyszli ze swoimi problemami 
i jaki jest nasz cel i motywy naszego życia tu na ziemi. 
A także w Warszawskim Domu po 
Fontanną.                                   

Tadeusz S. 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Relacja ze Spotkania o Ścieżkach Zawodowych .  

Jako osoba nowa będąca dopiero drugi dzień w Domu 

pod Fontaną, w okresie orientacji, byłem zaciekawiony 

emocjonującą rozmową, w której pojawiły się 

rozbieżności. Uczestnicy byli w nią bardzo zaangażowani, 

według mnie zależało im, by dobrze wyjaśnić swoje 

spojrzenie na temat rozmowy. 
Marek P. 

 

W środę  28 września 2022 roku  o 15:05 odbyło 

się Spotkanie o Ścieżkach Zawodowych  na temat: 

„Praca a poczucie własnej wartości”. Wzięło w nim udział 

dobrych kilka osób, każda z nich zwracała uwagę na coś 

innego, przez co dyskusja była żywa. Niektórzy nie 

widzieli żadnej zależności między tymi dwoma kwestiami, 

twierdząc, że praca jest dla pieniędzy i niczego więcej. 

Gdyby udało im się pozyskać je z innych źródeł, to 

mogliby nie pracować. Inni natomiast zwracali uwagę na 

to, że nie mogą liczyć na pracę zgodną z własnymi 

ambicjami, pomimo że jest dla nich ważna, ze względu na 

wiek albo stan zdrowia. Według nich poza aspektem 

finansowym ważne jest poczucie sensu tego, co się robi. 

Jeszcze inni widzieli zależność między pracą a poczuciem 

własnej wartości, ale w kontekście relacji z ludźmi. Jedna 

osoba stwierdziła, że postrzeganie jej wartości przez 

pryzmat pracy – przez innych ludzi – jest nie do 

zaakceptowania. Inna zwróciła uwagę na to, że to 

człowiek niepracujący jest nie do zaakceptowania... przez 

otoczenie. I dlatego, aby uniknąć trudnych sytuacji, 

niektórzy zakłamują rzeczywistość. 
Michał, SZE 

 

10 października jest Światowym Dniem Zdrowia 

Psychicznego –  tłumaczenie informacji  ze strony 

Clubhouse International.  Jeszcze raz mamy 

przyjemność współpracować ze Światową Federacją na 

Rzecz Zdrowia Psychicznego (World Federation for 

Mental Health) w tworzeniu Światowego Dnia Zdrowia 

Psychicznego, 10 października 2022 r., co jest unikalnym 

i ekscytującym doświadczeniem. Tegorocznym tematem 

jest „Uczyńmy Zdrowie Psychiczne i Dobrostan 

Wszystkich Globalnym Priorytetem”. Celem dnia jest 

pomoc w rozszerzeniu efektywnych, globalnych 

rozwiązań wspólnotowych dla odwrócenia efektów 

choroby psychicznej poprzez podnoszenie świadomości, 

eliminowanie napiętnowania, wzmocnienie społeczności, 

zachęcenie do większych inwestycji kluczowych 

i celebrowanie osiągnięć.  

 

Proszę, dołączcie do nas i weźcie udział 

w Międzynarodowym Ruchu Domów-Klubów, gdzie 

podkreślamy pozytywny wpływ dobrostanu na zdrowie 

psychiczne i promujcie programy wellnessowe Domów-

Klubów jako zasadnicze narzędzie w zdrowieniu. Tutaj 

jest to, co możesz zrobić: 

 

– Podziel się swoją wellnessową opowieścią na stronach 

naszych mediów społecznościowych: Facebooku, 

Instagramie, Linkedin, Twitterze albo na Youtube. Jakie są 

kreatywne sposoby, dzięki którym ty albo twoja 

społeczność Domu-Klubu używa metod wellnessu, by 

promować zdrowie psychiczne.  

 

– Zorganizuj wydarzenie, które miałoby miejsce 10 

października. 
Tomek, SZE 

 

 
 

 



Sekcja Obsługi Domu 
 
CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  

 
We wtorki gotujemy obiady. Liczymy na Waszą pomoc 
w gotowaniu i sprzątaniu kuchni. 
Można się zapisać na obiad  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. 

Zachęcamy wszystkie osoby, którym bliskie jest prowa-
dzenie naszego Domowo-Klubowego Barku. We wtorki, 
czwartki i piątki barek czynny jest od godz. 11.00 do 
14.15. oraz we wtorki na Wieczorze Wtorkowym 17.15-
19.00. Zachęcamy do przychodzenia i wpisywania się na 
konkretną godzinę. Można wpisać się również telefonicz-
nie pod nr SOD: 508 492 762. Jeśli nie byłeś Barmanem, 
możesz nim zostać. PRZESZKOLIMY CIĘ!!! PRZYJDŹ!!! 

 

Jeśli  masz 40 lub więcej  lat i  chciałbyś się bez-
płatnie przebadać –  skorzystaj z  programu PRO-
FILAKTYKA 40 PLUS!  Ma on działać do końca grudnia 
tego roku w wielu przychodniach/centrach, które się do 
niego zgłosiły. Ja akurat skorzystałam z jednej z kilku pla-
cówek w Łomiankach, w której (w przeciwieństwie do 
wielu innych) nie wymagano ode mnie bym sama wypeł-
niła długą ankietę i wygenerowała sobie e-skierowanie na 
moim IKP (Internetowym Koncie Pacjenta). Gdy tam za-
dzwoniłam i szczerze przyznałam, że będzie to dla mnie 
trudne, zdecydowano, że ankietę przeprowadzi ze mną 
telefonicznie lekarz i wystawi mi skierowanie. Przebada-
łam się więc bezpłatnie na lewo i prawo – krew i inne ana-
lizy – co jest bardzo pomocne w dbaniu o zdrowie. 

Zachęcam! 

Ogólne informacje o programie są tu: Profilaktyka 40 Plus 
– Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl). 
Znalazłam też taki wykaz punktów realizujących program 
w Warszawie: Profilaktyka 40 Plus – Warszawa – 
ŚwiatPrzychodni.pl (swiatprzychodni.pl), ale nie wiem jak 
z jego aktualnością (do danego punktu i tak trzeba naj-
pierw zadzwonić, więc wszystko się wyjaśni). 

Kasia 

Nasz Zdrowy Wtorkowy obiad.  We wtorek gotowa-
liśmy zupę grochową w dwóch wersjach – wegetariań-
skiej i mięsnej. Do tego podawaliśmy zapiekane bagietki 
z serem. Wiele osób chwaliło zupę i mówiło, że nie spo-
dziewali się, że wersja bezmięsna będzie tak bardzo 
smaczna. Gotowali: Andrzej, Karol, Paweł, pomagały 
w kuchni: Beata i ja, Marysia. Dowiedzieliśmy się, że 
groch jest niezwykle zdrowy, bo zawiera dużo białka i mi-
nerałów, żelazo, wapń, fosfor, magnez, potas, a także wi-
taminę B, która dobrze wpływa na układ nerwowy. 
W grochu występuje tyle białka, ile w podobnej porcji 
piersi z kurczaka. Do zupy dodaliśmy majeranek, który 
ułatwia trawienie. Ja, Paweł obierałem ziemniaki i byłem 
na zakupach. 

Marysia i Paweł 

 
 

WDpF dla Ukrainy –  
Clubhouse International Fund 

 
Projekt „WDpF dla Ukrainy” nieustannie 
doskonali  swoją pracę zgodnie z potrzebami 
kontaktujących się z nami osób.  Najczęściej ludzie 
dzwoniący na infolinię pytają o możliwości pomocy psy-
chologicznej, kontynuacji recepty, a także wypełnienia 
pakietu dokumentów potwierdzających niepełnospraw-
ność. Zdarzają się również dość nietypowe prośby, takie 
jak: gdzie znaleźć pomoc przy napadach paniki lub jak zor-
ganizować konsultację lekarską w domu pacjenta. Cie-
szymy się, że możemy pomóc i być użyteczni. I szczegól-
nie nas cieszy to, że różne organizacje publiczne i funda-
cje, takie jak Dom Ukraiński w Warszawie, zachęcają ludzi 
do kontaktu z nami. W tym tygodniu wzięliśmy udział 
w cyklu spotkań „Pomocna Kawa”. W praktyce jest to re-
alna interakcja między różnymi organizacjami służąca 



wzajemnemu poznaniu się, wymianie doświadczeń i in-
formacji, a także współpracy między osobami, które 
uczestniczą w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Doceniamy 
to, że dzwonicie do nas i cieszymy się z możliwości wspar-
cia, dlatego pracujemy z jeszcze większym zaangażowa-
niem: poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:00. 
Nasza infolinia: 690 890 969 
 

Marian i Olha z projektu 

  

Wieści z Biura WDpF 

  

W mijającym tygodniu byłyśmy zaangażowane w 
różne sprawy, między innymi:  

 Marta kontaktowała  się z pracownikiem Funda-
cji „Polska bez barier”, który ma nam pomóc za-
planować podjazd do WDpF 

 Kasia omawiała z różnymi osobami, w tym 
szczególnie Agnieszką O. z nowej Rady Koordy-
nacyjnej, sprawę indywidualna członkini SA 

 Marta wysłała sfinalizowaną treść broszury in-
formacyjnej dla osób z Ukrainy do graficzki 

 Danusia robiła finansowe sprawozdanie do NIW 
 Marta, Kasia i Danusia dalej rozważały możliwo-

ści rozwiązań finasowych do końca tego roku.  
 
Szlachetna Paczka –  trzy pierwsze nasze 
zgłoszenia zostały przekazane wolontariuszce.  
Teraz już wszystko zależy od pracowników i wolontariu-
szy akcji Szlachetna Paczka. Trzymajmy kciuki, by zgło-
szone przez nas sytuacje członków i członkiń WDpF 
wzbudziły ich zainteresowanie. 

Urlopy i zwolnienia w gronie pracowników WDpF:  
 Olga – urlop od 19 do 30.09. 
 Marta – urlop 30.09. i 3.10. 
 Kasia – zwolnienie lekarskie 26.09.-28.09. 
 Olha – nieobecna z powodu choroby 30.09. 
 Marian – nieobecny z powodu choroby 03.10. 

 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 30.09.22 

 
Odpowiadała Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 
Prowadzenie: Ola S. 
Notowanie: Maria S. 
Osoby obecne: Ola S., Julia G., Krzysztof J., Paweł B., Ma-
rek G., Michał R., Józef G., Beata P., Hanna G., Kajetan S.,  
Maria S. 
Ogłoszenie indywidualne. 
Prośba od Marii z SZE – potrzebuje pomocy w umyciu 
okien.  
Iwona z SZE – poszukuje lodówki około 1,50 m, ważne 
żeby miała część na zamrażarkę. 
 
Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się tydzień. 
 
Pozdrawiam, 

Maria S. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
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, Tadeusz. 

 
*** 

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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