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Dlaczego 1% na WDpF???  
 
Ponieważ z tych pieniędzy możemy pokrywać wydatki, na 
które nie mamy dotacji, na przykład nasze 
międzynarodowe kontakty z Domami-Klubami na całym 
globie. Możemy też kupić rzeczy, na które brakuje nam 
środków, między innymi: lepszy sprzęt komputerowy,  
bardziej profesjonalne wyposażenie kuchni, znaczki  
pocztowe, nowe krzesła biurowe i inne potrzebne rzeczy.  
CZYLI WSZYSTKIE RZECZY POTRZEBNE DLA NAS 
WSZYSTKICH W WDpF!!!! Każdy 1% jest dla nas bardzo 
cenny – Twój i Twoich Bliskich. I tak ten podatek PIT trzeba 
przecież w całości zapłacić... 

Maciek z SA 

 

 
(Na zdj. Maciek) 

 
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 Administracji  
 

W minionym tygodniu na spotkaniach naszej 
sekcji  mieliśmy kilka spraw do omówienia: 
 

• Na poniedziałkowym spotkaniu wśród spraw  
SA znalazła się kwestia finalizacji wysyłki paczki dla 
Pawła z DPS-u, o którą prosił, o czym przeczytasz 
więcej w tekście obok. Okazało się, że i Wiesława, 
obecna ostatnio na spotkaniach, dobrze pamięta 
Pawła!  

• Zajmowaliśmy się również kwestią współpracy 
pomiędzy WDpF a Domem Wspólnym  
we Wrocławiu – całodobowym domem 
treningowym dla osób z doświadczeniem choroby 
psychicznej. Członkowie naszej sekcji zapoznali się 
z treścią maila od Domu Wspólnego dotyczącego 
propozycji nawiązania współpracy. Tadeusz 
przeczytał treść odpowiedzi mailowej na 
propozycję tej współpracy, która została 
przygotowana razem z Kasią.  

• Na środowym spotkaniu naszej sekcji wśród spraw 
SA znalazł się również temat powrotu do rozmów 
o standardach Domu-Klubu. Doszliśmy do 
wniosku, że dyskusja o standardach jest dla nas 
ważną kwestią. Pracujemy nad standardami  
i trzymamy się ich, dlatego że stanowią one  

o istocie Domu-Klubu. Za powrotem do rozmów 
opowiedzieli się wszyscy uczestnicy spotkania 
sekcji.  
 

Pracujemy nad standardami i trzymamy się ich, dlatego że 
stanowią one o istocie Domu-Klubu. Za powrotem do 
rozmów opowiedzieli się wszyscy uczestnicy spotkania 
sekcji. W minionym tygodniu w spotkaniach naszej sekcji 
brali udział: Kasia, Olga, Jacek, Maciek, Jan, Piotr, Tadeusz, 
Wiesława, Monika, Mirek i Andrzej. 

Piotr R. 



 
(na zdj. Piotr, Olga, Jacek i Jan na spotkaniu SA) 

 

Historia jednej paczki.  Udało się! Kilka tygodni temu 
w naszej Sekcji zdecydowaliśmy, że ze względu na szcze-

gólną sytuację jednego z naszych członków, Pawła,  
chcielibyśmy wysłać mu paczkę z kilkoma produktami spo-
żywczymi, które szczególnie lubi. Pomysł zyskał akceptację 

na Spotkaniu Śniadaniowym, a w zeszłym tygodniu został 
zrealizowany przez doświadczonych już w przygotowywa-
niu paczek Tadeusza i Jacka. Tadeusz sprawdził ceny  
produktów, razem przygotowaliśmy dokładną listę zaku-
pów, a ja (Jacek) zrobiłem je we właściwym terminie (żeby 
paczka nie spędziła weekendu w podróży), zapakowałem  
i nadałem. W paczce umieściliśmy też kartkę z pozdrowie-
niami od SA podpisaną przez wiele osób uczestniczących 
w zeszłotygodniowym poniedziałkowym Spotkaniu Sekcji, 
a także dwa wydrukowane numery naszego „Newslettera 
WDpF”. Mamy nadzieję, że nasza przesyłka dotarła,  
sprawiła odbiorcy radość i nadała kilku dniom  
dodatkowych kolorów! :)  

Jacek i Tadeusz 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Co słychać w naszej sekcji?  Dziś w materiale od 
Sekcji Obsługi Domu powrót m.in. do tematu komunikacji 
empatycznej. W poprzednim numerze możecie znaleźć 
więcej informacji na ten temat. W naszej sekcji pojawił się 
wstępny pomysł przygotowania spotkania edukacyjnego 

poświęconego właśnie przyjaznej komunikacji. Trwa 
rekrutacja na nowego pracownika lub pracowniczkę. 
Komisja rekrutacyjna działała prężnie przez cały ubiegły 
tydzień. Sekcja Obsługi Domu koordynuje sprawy 
partnerstwa WDpF w III Kongresie Zdrowia Psychicznego. 
Ola K. oraz Piotr C. poprowadzili ubiegły Wieczór 
Wtorkowy pt.: „Wszystko o sporcie”. W trakcie spotkania 
mogliśmy podzielić się swoimi sportowymi 
doświadczeniami. Dowiedzieliśmy się m.in. o możliwości 
bezpłatnego udziału w warsztatach żeglarskich na 
Mazurach dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć na stronie: 
www.msz.org.pl 

Ola K. 
 

O komunikacji  empatycznej –  ciąg dalszy .  
Chciałabym nawiązać do mojego ostatniego tekstu  
o języku szakala i języku żyrafy. Zależało mi na tym, żeby 
pokazać Wam przykłady obu tych sposobów komunikacji, 
o których pisałam w poprzednim numerze Newslettera. 
W języku szakala nadużywa się słów: zawsze, ciągle,  
w ogóle. Oto przykłady wypowiedzi w obu językach: 

• Język szakala: Specjalnie dla ciebie ugotowałam 
obiad. Olałeś to. Już pół godziny się spóźniłeś. 
Telefonu nie łaska było odebrać. Ty w ogóle mnie 
nie szanujesz. Gotuj sobie sam. 

• Język żyrafy: Ugotowałam dla Ciebie obiad. Czy 
mógłbyś nie spóźniać się na obiad albo 
powiadomić mnie, jak masz się spóźnić? 

Ewelina 
 

Pisanie tekstów do Newslettera i  na Facebooka .  
W wyniku losowej sytuacji można bardzo zmienić swój 

sposób myślenia i to też może być dla nas dobre. W czasie 
działań stacjonarnych skupiłam się trochę na prowadzeniu 
spotkań sekcji, prowadzeniu barku itp., ale przede 
wszystkim na robieniu zakupów dla Domu-Klubu  
i gotowaniu obiadów dla niego. Nie ciągnęło mnie do 
pisania tekstów do Newslettera i na Facebooka. 
Uważałam, że to jest zajęcie absolutnie nie dla mnie.  
W wyniku pandemii obecnie WDpF pracuje zdalnie i to, co 
robiłam stacjonarnie dla społeczności jest niemożliwe  
do wykonania. Zaczęłam pisać teksty do Newslettera i na 
Facebooka. Okazało się, że to jest bardzo ciekawe zajęcie 
dla mnie. Bardzo miło jest mi „słyszeć” słowa typu, że 
piszę fajne teksty. To mi daje pewność siebie, że nie 
powinnam „zapętlać” się, a próbować nowych zadań. 
Jestem w stanie w nich też sprawdzić się. 

Ewelina 
 

I I I  Kongres Zdrowia Psychicznego i  wydarzenia 
towarzyszące .  Jako partnerzy III Kongresu Zdrowia 
Psychicznego chcielibyśmy serdecznie zachęcić 
czytelników Newslettera do zapoznania się z programem 
Kongresu oraz do śledzenia wydarzeń towarzyszących. 
Hasła tej edycji to „Zdrowie psychiczne ma znaczenie” 
oraz „Od instytucji do środowiska – dostępność  
i szacunek”. 
Ruszył już cykl webinarów towarzyszących Kongresowi – 
zdalnych rozmów z gośćmi i gościniami na temat zdrowia 
psychicznego. Webinary będą odbywać się w każdy 
poniedziałek o godz. 17.00. Spotkania są dostępne na 
profilach facebookowych Kongresu oraz Fundacji  
eF Kropka.  

www.msz.org.pl


Wydarzeniom towarzyszą społeczne zbiórki pieniężne na 
organizację Kongresu oraz stworzenie muralu solidarności 
z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie III Kongresu 
Zdrowia Psychicznego na Facebooku: 
https://www.facebook.com/events/1001077550420486  

Ola De ze wsparciem Oli Ka 
 

 
 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

 

Pożegnanie Agnieszki.  W zeszłym tygodniu 
pożegnaliśmy Agnieszkę, pracowniczkę Sekcji 
Zatrudnienia i Edukacji. Piątek był ostatnim dniem pracy 
Agnieszki, dlatego postanowiliśmy zorganizować jej małe 

pożegnanie. Aby zachować formę niespodzianki, 
opracowaliśmy szczegółowy plan działania :) Jeszcze przed 
ZG skontaktowaliśmy się z Sekcją Administracji, żeby 
uwzględniła w planie Zebrania Generalnego czas 
przeznaczony na pożegnanie Agnieszki, bez zapisywania 
tego wprost. Po uzyskaniu akceptacji, wraz z Markiem 
zajęliśmy się tworzeniem kolażu zdjęć Agnieszki. 
 

Marek: Przypadła mi w udziale drobna rola  
w przygotowywaniu niespodzianki pożegnalnej dla 
Agnieszki. Przeglądałem naszą stronę na FB szukając 
zdjęć, z których można złożyć kolaż pamiątkowy.  

 

Kolejnym etapem było rozesłanie informacji o piątkowym 
pożegnaniu w mailu grupowym, z zaznaczeniem, że jeśli 
osoby nie mogą uczestniczyć w ZG – mogą przekazać 
swoje życzenia i podziękowania drogą telefoniczną  
lub mailową. Z tej propozycji skorzystało kilka osób i ich 
życzenia zostały odczytane na Zebraniu. Na piątkowym ZG 
nadszedł moment pożegnania. Muszę przyznać, że było to 
dla mnie nieco stresujące wydarzenie, ponieważ sporo 
czasu zajęło omówienie wniosku o „Luźnych Gadkach”  
i bałam się, czy ze wszystkim zdążymy :) Na szczęście, 
osoby obecne na ZG wyraziły zgodę, aby z uwagi na 
wyjątkowe okoliczności, przedłużyć nieco czas Zebrania. 

Jako pierwszy, głos zabrał Piotr, a następnie każdy kto 
chciał, mógł powiedzieć kilka słów pożegnania  
i podziękować Agnieszce za współpracę. 
 

Piotr: Bardzo mi się podobało, że tyle osób żegnało 
serdecznie Agnieszkę. Nie byłem tym zaskoczony, bo 
wiedziałem, że jest bardzo lubiana. Było to bardzo fajne, 
że wszyscy życzyliśmy jej powodzenia na nowej drodze. 

  

Moim zdaniem pożegnanie wyszło naprawdę 
wzruszająco. Agnieszka powiedziała, że do ostatniego 
momentu się go nie spodziewała się, więc wszystkim 
udało się zachować tajemnicę! :)  

Julia 
 

 
Kolaż zdjęć przygotowany przez Julię i Marka 

 

Co u mnie słychać?  Ostatni czas, to czas spędzony  

w domu rodzinnym, ponieważ z powodu koronawirusa 
musiałam zostać z rodzicami w Wyszkowie. Razem z nimi 
nabrałam większej pewności siebie i odwagi. Pracowałam 
dużo przy komputerze – ćwiczyłam szybkie pisanie  
na klawiaturze komputerowej, uczyłam się także 
samodzielnie j. angielskiego przez internet z darmowych 
lekcji. Zgłosiłam się także na angielski w ramach WDpF do 
grupy prowadzonej przez pana Thorkilda Gantnera na 
Zoomie. Lekcje są ciekawe i interesujące. Uczę się 
samodzielności, uaktywniam się. Mam większą chęć do 
pracy i do nauki. 
  
Gdybym miała siebie opisać, to cechuje mnie: pogodne 
usposobienie, odpowiedzialność, obowiązkowość 
i punktualność, skrupulatność i rzetelność  
w wykonywaniu zadań. Poza tym pracuję nad 
komunikatywnością, czytam Newslettera WDpF oraz 
odbieram i piszę e-maile. Mam umiejętności planowania, 
organizatorskie i kulinarne. Czas wolny spędzam czytając 
książki, słuchając muzyki, ucząc się j. angielskiego, a także 
od czasu do czasu j. niemieckiego. Do moich 
zainteresowań należy: rysunek plastyczny, gotowanie, 
książka, muzyka, film. Jestem bardziej zorganizowana, 

https://www.facebook.com/events/1001077550420486


potrafię sama zorganizować sobie priorytety pracy 
własnej. Pozdrawiam. 

Iza, członkini Sekcji Zatrudnienia i Edukacji 

  
PS od Marty.  Iza w zeszłym tygodniu po raz pierwszy 

wzięła udział w spotkaniu sekcji na Skype. SZE pomogło 
Izie od strony technicznej. Jeśli chcesz dołączyć do 
spotkań na Skype, a potrzebujesz pomocy, to jesteśmy  
w gotowości. Czekamy na Ciebie! 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy.  W minionym tygodniu pracowa-
liśmy już bez Agnieszki G. :( W przyszłym na urlopie będzie 
Ola De. Trwa rekrutacja pracownika do SOD. W komisji,  
w różnych rolach, są: Magda C., Piotr S., Paweł J., Ola D., 
Marta i Kasia.   
 

Współpraca międzynarodowa.  Anita Lambaek  
z Clubhouse International zaproponowała spotkanie się 
dyrektorek Domów-Klubów ze wschodniej części Europy 
z reprezentantką ukraińskiej organizacji pozarządowej, 
która prowadzi Grupę Wsparcia BARWINOK w Kijowie. 
Motto Grupy to: Łatwo jest być razem – po prostu być 
razem (It's easy to be together – just be together), więcej 
tu: https://www.facebook.com/barwinokhelp   
https://barwinok.org/?fbclid=IwAR0k3oNB3knFtI63araD_
iPAi5jNb421oFQ5zdnDUamlGyvobsrrkpWvmL4 
 

W spotkaniu wzięła udział Anita, trzy osoby z Kijowa, jedna 
z Tallina oraz Marta i ja. Byliśmy bardzo przejęci tym, że 

się poznaliśmy. Opowiadaliśmy o naszych działaniach  
i umówiliśmy się na spotkanie w maju. W międzyczasie: 

• My zobowiązaliśmy się wysłać do Kijowa  
i Tallina nasze artykuły o modelu Domu-Klubu 
przetłumaczone na rosyjski 

• Tallin, Kijów i Moskwa będą się umawiać na 
wspólne rozmowy o Standardach po rosyjsku. 

 

„Celebrowanie naszych Standardów” –  c.d. 
refleksj i  z webinaru 24 marca br.  Joel Corcoran 
rozpoczął spotkanie tym, że Standardy należą do nas 
wszystkich – członków i pracowników wszystkich Domów-
Klubów na świecie – tym bardziej, im bardziej o nich 
rozmawiamy i dzielimy się swoim głosem, swoja 
perspektywą, swoimi oczekiwaniami i wątpliwościami.  
To my, działając na co dzień w swoich Domach, 
równocześnie rozwijamy model Domu-Klubu i jego 
Standardy. Nieustannie upewniamy się czy to, co robimy  
i to, o co nam chodzi w Standardach, jest ze sobą spójne. 
Warto wrócić do obyczaju rozmów o Standardach  
w WDpF! 

Wieści z Biura opracowała Kasia 

 

Joel Corcoran, dyrektor wykonawczy Clubhouse International 
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 19.04.2021 r. 
Zebranie generalne prowadziła Sekcja Obsługi Domu. 
Łączyła i prowadził Ola Ka, notował Ola De.  
Obecni: Kasia, Jacek, Olga, Wiesia, Maciek, Tadeusz S., 

Piotr S., Marta, Julia, Paweł B., Piotr Sz. 
Na Zebraniu Generalnym omówiliśmy uzupełnienie 
wniosku Sekcji Zatrudnienia i Edukacji dot. dodatkowych 
zdalnych spotkań zwanych „Luźnymi Gadkami”. 
Uzupełnienie wniosku przyjęliśmy w całości.  
 

Biuro zgłosiło sprawę „z ostatniej chwili”. Po 25 kwietnia 
Wojewoda nie rekomenduje już zawieszenia działań 
stacjonarnych placówek takich jak nasza. Aby odwoływać 
się od tej decyzji placówka musiałaby mieć znaczące 
powody np. choroba dużej części zespołu pracowniczego. 
Marta odczytała odpowiedź jaką Biuro przesłało w 

czwartek do Urzędu Miasta i Wojewody. Z nowym 
tygodniem zaczynamy więc działania na terenie Domu-
Klubu. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami ZG z 9.03.2021 na 
terenie Domu-Klubu obowiązuje nas limit 6 osób, 
maseczki, dezynfekcja rąk i inne aktualnie 
rekomendowane środki ostrożności. Ustaliliśmy, że na 
poniedziałkowym Spotkaniu Śniadaniowym każda z sekcji 
wybierze dzień, kiedy będzie działać na terenie Domu-
Klubu w tygodniu 26-30.04. W celu zgłoszenia chęci 
udziału w działaniach stacjonarnych lub uzyskania 
informacji na ten temat można kontaktować się ze swoją 
sekcją. 
 

Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych na przyszły 
tydzień (Uwaga! Sporo zmian). Jest wolne miejsce na 
czwartkowych spotkaniach z językiem ang. z Thorkildem. 
 

Ogłoszenia indywidualne: Szafka/stolik pod telewizor dla 
Agnieszki z SA nadal poszukiwana, Maciek z SA przyjmie 5-
6 czystych/pustych płyt CD lub DVD gdyby ktoś miał do 
oddania. W obu sprawach można kontaktować się z Sekcją 
Administracji.  

https://www.facebook.com/barwinokhelp
https://barwinok.org/?fbclid=IwAR0k3oNB3knFtI63araD_iPAi5jNb421oFQ5zdnDUamlGyvobsrrkpWvmL4
https://barwinok.org/?fbclid=IwAR0k3oNB3knFtI63araD_iPAi5jNb421oFQ5zdnDUamlGyvobsrrkpWvmL4


 
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 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/

