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Iwona w Sekcji Zatrudnienia i Edukacji 

 
Nie wahaj s ię –  przekaż 1%  

na Warszawski Dom pod Fontanną  
 
Tak niewiele, a tak wiele... Żadna strata – duże wsparcie :) 
 
Dzięki Tobie nasz Dom-Klub będzie lepiej funkcjonował dla 
osób z problemami zdrowia psychicznego. 
 

Ja zyskałam pewność siebie i odwagę w pokonywaniu 
barier społecznych i stereotypów wobec osób  
z niepełnosprawnościami. Dzięki WDpF ukończyłam 
szkołę średnią, wypracowałam sobie emeryturę. 
Zwalczyłam kompleksy dotyczące mojej choroby.  

Iwona W. 
 

 
Myślisz o wsparciu Warszawskiego Domu pod Fontanną? 
To fajnie! Możesz to zrobić przekazując swój 1% na 
stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na rzecz 
Zdrowia Psychicznego KRS 0000061865! 

 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 
I I I  Kongres Zdrowia Psychicznego   
Obie Ole z naszej Sekcji oraz Marta, Kasia z Biura i Jakub T. 
z Rady Koordynacyjnej naszego stowarzyszenia 
przygotowali wniosek o partnerstwo w tegorocznym 
Kongresie Zdrowia Psychicznego. Został on już wysłany do 
organizatorów i przyjęty – zostaliśmy partnerem  
III Kongresu! Sprawy Kongresu będą się pojawiać na 
naszych spotkaniach przynajmniej do 7 czerwca, kiedy  
to Kongres ma miejsce. Ze względu na pandemię 
obowiązuje limit 3 osób na organizację/instytucję, jeśli 
chodzi o udział stacjonarny w Parku im. gen. Sowińskiego 

w Warszawie. O możliwości oglądania transmisji online, 
organizatorzy poinformują później.  
Na stronie internetowej https://kongreszp.org.pl/ 
znajdziesz potrzebne informacje. 

Marta (w SOD w zastępstwie za Olę De.) 

 
Jak rozmawiać? –  komunikacja empatyczna. 
Co jakiś czas temat ten przemyka przez naszą sekcję za 
sprawą Oli De i Eweliny, które interesują się komunikacją 
bez przemocy. Uczestników spotkania SOD zaciekawił 
temat, chętnie dowiedzieli by się czegoś więcej. Poniżej 
krótki tekst Eweliny, członkini naszej Sekcji. Jeśli chcesz 
lepiej poznać tę metodę możesz m.in. sięgnąć po książki 

Marshalla B. Rosenberga, Liv Larsson lub wpisać  
w wyszukiwarkę internetową hasła: „komunikacja 
empatyczna” lub „komunikacja bez przemocy”.  
Ten sposób rozmowy może przydać się we współpracy  

z innymi także w naszym Domu-Klubie. 
Ola Ka 

 
Zajęcia w szkole policealnej  na kierunku terapeuta 
środowiskowy i warsztaty grupowe w Stowarzyszeniu 
SPOZA stały się dla mnie inspiracją do napisania tego 
tekstu. 

https://kongreszp.org.pl/


W celu zilustrowania, na czym polegają różne sposoby 
komunikacji czasem stosuje się metafory odnoszące się  
do zwierząt. Wyróżnia się na przykład język szakala. Szakal 
to agresywne zwierzę. Język szakala jest agresywny. 
Używając go, nie dba się o czyjeś uczucia i potrzeby, nie 
stosuje się próśb. Żyrafa jest uważana za najbardziej 
empatyczne zwierzę. Ma największe serce. Jej szyja jest 
długa, co kojarzy się z tym, że żyrafa może widzieć więcej. 
Język żyrafy jest empatyczny.  
 
Kroki komunikacji empatycznej:  
1. obserwacje (mówienie o tym, co nagrałaby kamera) 
2. uczucia (nazywanie uczuć, które pojawiły się  

w związku z opisywaną sytuacją)  
3. potrzeby  
4. prośby  

Ewelina 

 
Podsumowanie współpracy z wolontariuszami 
FEN. W czasie trwającej od końca listopada do końca 
marca współpracy wolontariusze poprowadzili dla nas trzy 
spotkania edukacyjne związane z korzystaniem  
z Internetu i obsługą komputera. Łącznie w spotkaniach 
wzięło udział 18 osób. Diana i Patryk wspierali nas także  
w sprawach komputerowych w czasie 8 dyżurów.  
Z dyżurów skorzystało 11 osób. W ramach projektu 
wolontariusze zakupili rzeczy, które będą wspierały 
działania WDpF, m.in. materiały edukacyjne, 
ciśnieniomierz, zestaw głośnomówiący – usprawni on 
przebieg spotkań zdalnych prowadzonych z Domu-Klubu. 
 

 
Zdjęcie wykonane 31.03 w WDpF 

 
9 kwietnia spotkaliśmy się z wolontariuszami Fundacji 

Edukacji Nowoczesnej by podsumować naszą współpracę 
oraz podzielić się opiniami i refleksjami po jej zakończeniu. 
Pojawiły się podziękowana za staranne przygotowanie 
materiałów, stworzenie w czasie spotkań fajnej 
atmosfery. Doceniliśmy formę spotkań sprzyjającą 
wymienianiu się wiedzą. Szczególnie podziękowaliśmy 
wolontariuszom za ich zaangażowanie w indywidualne 
wsparcie członków w czasie dyżurów, dzięki czemu kilka 
osób z naszej społeczności mogło dołączyć do zdalnych 
spotkaniach WDpF na Skypie. 
 

Osoby zainteresowane otrzymaniem materiałów 
przygotowanych przez Dianę i Patryka mogą kontaktować 
się w tej sprawie z Julią lub Olą K. 

Ola K 

 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

 
Podróż w nieznane.  Życie pokazuje nam, że potrafi  
zaskakiwać, czasem w najmniej oczekiwanym momencie. 
Największe zmiany mogą przyjść, kiedy się tego zupełnie 
nie spodziewamy i przynieść zarówno szczęście, jak  
i smutek. W moim przypadku obie te rzeczy naraz, bo  
chociaż spotyka mnie wiele radosnych wydarzeń,  
to kończę moją współpracę z WDpF i zaczynam (chyba) 
największą przygodę życia. 
 
Chciałam podziękować każdemu z Was za wszystkie 
chwile, którymi się ze sobą dzieliliśmy, a także za możli-
wość poznania Was oraz za bycie częścią Warszawskiego 
Domu pod Fontanną. Przede wszystkim dziękuję za 
wszystko, czego mogłam się od Was uczyć, za wzajemny 
szacunek, wsparcie, cierpliwość, ciepło, zaangażowanie 
oraz za ogromne poczucie humoru!  
 

 
Na zdjęciu Agnieszka w trakcie jednego ze zdalnych Wieczorów 

Wtorkowych 



Pamiętajmy, że pożegnania nigdy nie są łatwe, ale czasem 
są tylko kolejnym etapem w naszym życiu. Wspomnienia 
z Domu-Klubu „zapakuję” ze sobą do walizki i będę Was 
odwiedzać, choć tylko wirtualnie. Trzymam kciuki za cały 
Dom-Klub oraz za każdego z Was osobno!  

Agnieszka 

 
Bezpłatne webinaria.  Zapraszamy wszystkie osoby  
zainteresowane kwestiami zatrudnieniowymi na bez-
płatne webinary organizowane przez Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. Przezna-
czone są w szczególności dla osób szukających pracy,  
rozważających założenie własnej działalności gospodar-
czej czy dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. 
 
Webinary odbywają się od kwietnia do czerwca  
2021 roku, prowadzone są zdalnie poprzez program MS 
Teams. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia!  
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: 
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/14940072-zapra-
szamy-na-bezplatne-webinary 

Paweł i Agnieszka 

 
Dziękujemy Asi i  organizacji  CARITAS.  Asia, człon-
kini naszej Sekcji i pracowniczka Caritasu, wyszła przed 
Świętami z inicjatywą przekazania potrzebującym osobom 
z WDpF paczek z żywnością ufundowanych przez Caritas. 
Kontaktowała się w tej sprawie z Piotrem z naszej Sekcji, 
który stale był na łączach i przekazywał w WDpF to, co 
ustalił z Asią: „Byłem oszołomiony tym, że sytuacja zmie-

niała się jak w kalejdoskopie, ale też ucieszony, że Asia  
pomyślała i pamiętała o osobach z WDpF". Trzy paczki  
trafiły do swoich właścicieli. Jednym z nich był Mirosław S. 
z SZE, który tak zrelacjonował mi tę historię: „Przed  
Świętami niedaleko mojego mieszkania przyjechała samo-
chodem Asia. Ja zszedłem na dół po paczkę. Były w niej  
artykuły spożywcze i chemia (proszek do prania i mydło). 
Wszystkie produkty były dobre i przydatne. Jedzenia  
starczyło mi na tydzień. Jedyny zbędny dla mnie artykuł to 
cukier, bo psują się zęby :) Ze względu na to, że jestem  
alergikiem, potrzebuję specjalnego proszku do prania, ale 
i tak zużyję ten, który dostałem. Bardzo za paczkę  
DZIĘKUJĘ!”. 
 

Warszawski Dom pod Fontanną serdecznie dziękuje Asi  
i organizacji Caritas za ten przesympatyczny świąteczny 
gest! 

Marta, przy współpracy Piotra i Mirosława 

 
 
 
 
 
 

Sekcja Administracji 
 

Z przykrością informujemy, że dn. 28 marca 2021 r. 
zmarła Iwona Dmowska-Wojnarowicz, członkini SA  

od 2008 r. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu 
Bródnowskim w środę 21.04 o godz. 8:30 (kościół 
murowany, wejście od strony ul. św. Wincentego). 

 

Nasze zdrowie –  moje zdrowie  
Życzymy sobie wzajemnie zdrowia przy różnych okazjach. 
Czy zastanawiamy się od czego, od kogo ono zależy?  
Niektórzy wierzący myślą, że od Boga, inni mają swoje  
metody utrzymania zdrowia ciała i elementu psyche, czyli 
duszy, ducha. Ja akurat myślę i wierzę, że moje zdrowie 
zależy nie tylko od mojej woli i rozumu, którym czasem się 
kieruję. Wierzę, że od tego, dzięki któremu żyję  
(oczywiście zawdzięczam życie moim rodzicom), ale nie 

tylko. Już kilka – a co najmniej dwa – razy byłem bliski 
śmierci, a jednak żyję. Żyję dzięki Niemu!  
 

Chciałbym tu napisać nieco ogólnikowo, nie tylko o sobie. 
Myślę, że sfera ciała i sfera ducha łączą się w jednym  
organizmie, osobie ludzkiej tak, że gdy jedna z tych dwu 
stron człowieka jest chora – niedomaga, to cały człowiek 
choruje. To powiedzenie stare jak świat „w zdrowym ciele 
zdrowy duch” jest prawdą. I tutaj trzeba chyba wprowa-
dzić jeszcze jeden element, mianowicie wiarę. Niezależnie 
od tego, czy choruje ciało czy duch, to proces leczenia  
wymaga porady lekarza specjalisty, lekarza pierwszego 
kontaktu – kardiologa, internisty, ortopedy albo psychia-
try – lekarza psyche. No ale może również księdza, który 
duszę ludzką zna bardzo dobrze? I tutaj chcę powiedzieć, 
że „wiara czyni cuda”. Nie jest to stwierdzenie bezpod-
stawne. Okazuje się, że jeżeli pacjent wierzy, że lek mu  
pomoże w przezwyciężeniu choroby – nie załamie się pod 
wpływem diagnozy, pomimo ciężkiej choroby wyzdro-
wieje. Jeżeli podejmie pracę, która go satysfakcjonuje,  
to może osiągnąć sukces. To nie są bajki. Tak bywa w życiu. 
Oczywiście praca ponad siły – człowiek pracoholik – to też 
nie jest to zdrowe traktowanie życia i zdrowia.  
Znaleźć „złoty środek” nie wszyscy potrafią.  
 

Moje zdrowie również szwankuje. Kiedy powoli wygrze-
buję się z jednej dolegliwości, wpadam w inną – tu mnie 
boli, tu mnie strzyka, ale żyję i dziękuję Bogu – w moim 
wieku chwalę następny dzień, może być ostatni, trzeba się 
na to przygotować. Jak? To każdy człowiek powinien  
samodzielnie rozważyć.  
 

Zachęcam czytelników Newslettera do dzielenia się na 
jego łamach refleksjami o naturze zdrowia!  

Tadeusz S. 
 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/14940072-zapraszamy-na-bezplatne-webinary
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/14940072-zapraszamy-na-bezplatne-webinary


Wieczór Wtorkowy –  poświąteczne wspomnienia  

– Tadeusz dziarsko i miło prowadził, pomimo trudności na 
łączach, za które jeszcze raz przepraszam. Każdy sponta-
nicznie opowiadał o swoim świątecznym czasie, ja  
o pierwszych pączkach na gałązkach bzu i jeszcze zupełnie 
bezlistnych brzozach, które kiedyś sadziłam. 
 

 
 

Naszą wspólną refleksją była potrzeba takiego czasu, który 
poświęcamy wyłącznie rozmowie z bliskimi – bez pośpie-

chu, bez poczucia, że coś w tym czasie zawalamy.  
I po to właśnie są wszelkie święta i nasze wtorkowe  
wieczory!  

Kasia B. 

 
Cieszę, że mogłam we  wtorkowy wieczór 
porozmawiać w grupie ludzi z WDpF.  Obawiałam 
się jak to będzie, bo miałam dość długą przerwę  
w kontaktach. Tymczasem było naprawdę bardzo miło, 
spokojnie, kulturalnie. Okazało się, że znam prawie 
wszystkich uczestników spotkania i oni mnie pamiętają. 
Naprawdę fajnie było usłyszeć dawnych członków. Ja też 
opowiedziałam jak spędziłam Święta w ośrodku 

rehabilitacji w Konstancinie, w którym jestem po 
wypadku: choć z powodu koronawirusa nie było 
wspólnego stołu, to było świąteczne jedzonko i miła 
atmosfera.  
 
Bardzo mnie to spotkanie podbudowało, dało mi większą 
chęć do życia. Chętnie włączę się do kolejnych wieczorów 
wtorkowych. 

Wiesława D. 

 
 

Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół pracowniczy.  W piątek żegnaliśmy się  
z Agnieszką G., która już niedługo opuszcza na dłuższy czas 

nie tylko WDpF, ale też Polskę – życzymy powodzenia! 
Olga była na urlopie od 12 do 14 kwietnia włącznie,  
a Ola De na zwolnieniu lekarskim w tym samym czasie.  
 
W związku z tym, że pracę w projekcie dotyczącym 
Zatrudnienia Przejściowego ma podjąć Ola K. rekrutujemy 
pracownika / pracowniczkę do SOD.  

Kasia 

 
„Celebrowanie naszych Standardów ”.  Tak brzmiał 
tytuł webinaru organizowanego przez Clubhouse 
International 24 marca 2021 r. Ciekawie było posłuchać 
Robby Vorspan, która opowiadała o początkach prac nad 
Standardami (lata 90. XX wieku), ale najwięcej mojej 
uwagi skradł Jonah Bogle, członek Domu-Klubu  
w Mariehamn w Finlandii (Klubbhuset Pelaren). 
Opowiadał między innymi o ważnych dla niego 
Standardach. Jednym z nich jest Standard nr 14: 
„Cała przestrzeń Domu-Klubu jest dostępna zarówno dla 
członków, jak i pracowników. Nie ma miejsc 
przeznaczonych tylko dla pracowników lub tylko dla 
członków.” Nie potrafię dokładnie zacytować jego słów, 
ale zapamiętałam je tak, że dzielenie jednej przestrzeni 
przez członków i pracowników sprawia, że nie mogą od 
siebie uciec, odizolować się oraz że już sama przestrzeń 

mobilizuje w naturalny sposób członków i pracowników 
do rozwijania relacji i współpracy. Też tak to widzę i żałuję, 
że przed pandemię tak mało tego doświadczamy! 
 

 
Jonah Bogle 

 
 
 
 
 
 
 



Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 19 marca 2021  
 

Prowadziła Olga, notował Jacek, łączyła Kasia. 
Obecni: SA: Jan M., Andrzej N., Jacek, Kasia, Olga, Mirek 
H., Maciek Cz.; SOD: Piotr C., Ola D., Ola K., Sylwester O.; 
SZE: Paweł B., Marta, Julia, Agnieszka, Magdalena P., 
Robert S., Piotr Sz., Maciej G., Iwona W., Agnieszka S. 
 
Na początku Zebrania SA przekazała informację o śmierci 
członkini Sekcji Iwony D.-W. Obecni wspominali ją jako 
osobę ciepłą, miłą.  
 
Omówiliśmy wniosek Sekcji Zatrudnienia i Edukacji (Pawła 
B. i Piotra Sz.) dot. dodatkowych zdalnych spotkań 
zwanych „Luźnymi Gadkami”. Wniosek przedstawił Piotr 

Sz. 
 
Pyt. 1.: Zgodziliśmy się, że taki czas jest potrzebny,  
a proponowane spotkania to fajny pomysł. Dodatkowo 
Piotr S. zaproponował, żeby zawsze był wymyślony przez 
osobę prowadzącą temat „zapasowy” na wypadek 
przedwczesnego skończenia się rozmów. 
 
Pyt. 2.: Nie uzyskaliśmy konsensusu. W dyskusji nt. 
terminu spotkań SA wskazała, że nasz dzień zorientowany 
na pracę regulowany jest przerwą trwającą do 14:30, więc 
„luźne” spotkania mogłyby być w godzinach 14:00-14:30. 
SOD zwróciła uwagę na kolizję proponowanego terminu 
ze Spotkaniami z Polskim Językiem Migowym (a także 
okazjonalnie z webinarami organizowanymi przez 

Clubhouse International). Pojawiło się kilka głosów 
wskazujących, że lepsza byłaby późniejsza pora ze 
względu na większą możliwość uczestnictwa osób 
pracujących. SA zaproponowała też stałe przeznaczenie 
dwóch Wieczorów Wtorkowych na spotkania w konwencji 
„luźnej”, bez konkretnego tematu. 
 

Pyt 3.: Zgadzamy się, by za prowadzenie spotkań 
odpowiadali wnioskodawcy – Piotr i Paweł i żeby osoba 
techniczna wybierana była na Spotkaniu Śniadaniowym. 
SA prosi o doprecyzowanie zadań osoby technicznej, 
obecnie poprzedzone sformułowaniem „między innymi”  
i o to, aby prowadzący byli otwarci na „wprowadzanie” 
nowych osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji. 
SOD proponuje, żeby docelowo osobą techniczną był 
pracownik sekcji odpowiadającej za spotkania 
całodomowe w danym tygodniu. 
 
Pyt. 4.: Zgadzamy się na wymienione we wniosku zasady, 
ale zwracając uwagę na potrzebę ich uzupełnienia.  
SA podkreśla powszechnie obowiązującą na naszych 
spotkaniach neutralność polityczno-religijną. SOD 
przekazuje głos Eweliny proponując dodanie punktu  
„nie krytykujemy i nie oceniamy się”.Podsumowując, 

mamy zgodę co do potrzeby zorganizowania takich 
spotkań. W dyskusji dot. dalszej pracy nad tym pomysłem 
zgodziliśmy się, że wniosek powinien wrócić na ZG po 
uzupełnieniu opartym  
o konsultacje z Sekcjami dot. dyskusyjnych kwestii z pytań 
2-4. Te rozmowy można prowadzić na SŚ lub drogą 
mailową. Kasia podkreśliła, że warto, aby twórcy wniosku 
opracowując jego drugą wersję mieli wiedzę, czy  
w Sekcjach nie pojawiły się istotne wskazówki, które warto 
uwzględnić we wniosku. Ogłoszenia indywidualnych osób: 
Gosia z SZE, która jest w szpitalu i nie ma ładowarki od 
telefonu. Zależy jej na krótkim kablu, USB Typ-C. 
Agnieszka z SA nadal potrzebuje stolika pod telewizor. 

 
Harmonogram przyjęliśmy.  
 
Po zamknięciu części formalnej Zebrania Generalnego 
pożegnaliśmy się z Agnieszką G. z SZE, dla której piątek był 
ostatnim dniem w pracy. Niezwykle liczne grono osób 
dziękowało Agnieszce za wspólny czas, życzyło 
powodzenia na nowej drodze życia. Było bardzo rodzinnie, 
a dla wielu osób – wzruszająco. Agnieszka planuje 
pozostać z nami w kontakcie :) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
współfinansowane 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 – Kasia i Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania zdalne.  
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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