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Cześć!  Zapraszamy do lektury tego, już czterdziestego 
ósmego, wydania naszego „Newslettera”! 

Redakcja 

 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

 
Przeprowadzenie przez Dom-Klub wniosku 
dotyczącego „Luźnych Gadek ”... okazało się sporym 
wyzwaniem. W pracę nad wnioskiem była zaangażowana 
cała Sekcja i temat pojawiał się na wielu spotkaniach SZE. 
Jak cały ten proces oceniają pracowniczki 
i członkowie/członkinie SZE? 
 
Iwona: Pomysł „Luźnych Gadek” mi się podoba, bo 
wszystko zostało dobrze zorganizowane. Wiele naszych 
działań obejmuje Dom-Klub jako taki, a brakuje spotkań, 

na których moglibyśmy po prostu porozmawiać. Przed 
pandemią umawialiśmy się na różne wyjścia, spacery, 
a teraz z racji obostrzeń jest to niemożliwe. 
 
Paweł: Droga przeprowadzania Luźnych Gadek przez 
Dom-Klub była trochę za długa. Myślę, że można to było 
przeprowadzić w dwa tygodnie, ale fajnie, że w miesiąc się 
udało. Cieszę się, że Luźne Gadki ruszają! 
 
Marta: Na początku bardzo dużo czasu zajmowało nam 
doprecyzowanie pomysłu, następnie temat świąt okazał 
się priorytetowy, a później był czas, kiedy wnioskodawca 
był nieobecny. Jak już udało nam się zmobilizować 
i doprecyzować pomysł, to w dwa tygodnie udało się 
przeprowadzić sprawę przez Dom-Klub. 
 
Julia: Podobały mi się prace nad wnioskiem. Chociaż na 
pierwszym Zebraniu Generalnym nie udało nam się 
osiągnąć konsensusu, to się nie poddaliśmy. Od razu 
wróciliśmy do pracy nad uzupełnieniem wniosku, dzięki 
czemu tydzień później wniosek został przyjęty. 
 

Niech podsumowaniem naszych prac będzie komentarz 
Pawła: „Jak chcemy, to możemy!” 

Julia 

 
Wrażenia z rozmowy rekrutacyjnej.  Znalazłam na 
stronie Urzędu Pracy ofertę – specjalista administracji  
publicznej. Sprawdziłam wymagania i od razu skontakto-
wałam się z pośrednikiem pracy i otrzymałam skierowa-
nie. Następnie moje dokumenty zostały przekazane  
i dostałam link do ZOOM-a na rozmowę rekrutacyjną.  
Z pomocą Piotra z Sekcji Obsługi Domu udało mi się zain-
stalować program i połączyć się na spotkanie. Podczas  
rozmowy, rekruterzy pytali o wiek i dotychczasowe  
doświadczenia zawodowe. Rozmowa trwała 15 minut  
i do końca tygodnia mam dostać odpowiedź.  

Agnieszka 
 

Przy okazji przypominamy, że w WDpF cały czas działa  
Samopomocowy Klub Pracy! Jeśli jesteś zainteresowany/a 
skorzystaniem z pomocy SKP – zgłoś się mailowo do pra-
cowniczek SZE lub zadzwoń na numer SZE – 518580898.  

Julia 

 
Clubhouse International w marcowej akcj i  
#MiesiącHistori iKobiet pisało o Anse Leroy  –  
postaci bardzo ważnej dla ruchu Domów-Klubów, w tym 
naszego Warszawskiego Domu pod Fontanną! 
„W ramach #WomensHistoryMonth, chcemy uhonoro-
wać Dr Anse Leroy, członkinię założycielkę Zarządu  

Clubhouse International i niezrównaną wojowniczkę  
o prawa człowieka. Anse w życiu prywatnym i zawodowym 
wytrwale pracowała nad tworzeniem możliwości i progra-
mów dla ludzi dotkniętych problemami psychicznymi.  

Zarówno jako szefowa Pomocy Społecznej miasta Kopen-
hagi, jak również praktykująca psychiatra i międzynaro-
dowa rzeczniczka ochrony zdrowia psychicznego, zawsze 
w centrum stawiała interesy i preferencje osób, którym te 
programy mają służyć. Jej mottem było, że każdy zasługuje 
na wartościowe i godne życie. 



Anse przyczyniła się do rozwoju Domów-Klubów w Danii, 
Szwecji, Polsce, Kosowie, Albanii, Norwegii i Finlandii. 
Wpływ pracy Anse po dziś dzień jest odczuwany w spo-
łeczności Domów-Klubów.” 
PS: Mamy nadzieję, że w naszym niefachowym tłumacze-
niu zachowaliśmy przesłanie oryginalnego tekstu :)  
Wersja angielska tekstu:  
https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/pho-
tos/a.341302909303537/3290420687725063 

Piotr, Marek i Marta 
 

 
Anse Leroy, zdjęcie z FB Clubhouse International 

 

Sekcja Administracji  
 
Wieczór wtorkowy 27 kwietnia .  W ostatni wtorek 
nasza Sekcja zorganizowała spotkanie wieczorne zatytuło-
wane „Dobrze, że jesteś z nami”. Spotkanie prowadzili  
Tadeusz oraz Maciek. Przygotowywali się do tego już  
od kilku tygodni. Pomoc techniczną zapewniła Kasia. Na 
początek prowadzący podali zestaw kilkudziesięciu pozy-
tywnych cech charakteru, które mogliśmy dopasować  
do konkretnych osób. Okazało się jednak, że i tak opierali-

śmy się na cechach, które nam narzucała znajomość danej 
Osoby. Tego wieczoru wszyscy dowiedzieliśmy się,  
że mamy dużo pozytywnych cech :) Jako niespodziankę 
puszczono piosenkę Trubadurów pt. Znamy się tylko  
z widzenia: „Znamy się tylko z widzenia, a jednak lubimy 
się trochę...” 

Jan M. 

 
Jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie taki temat został 
wybrany – dobieranie pozytywnych cech do osób, które 
były na spotkaniu. Tadeusz i Maciek bardzo fajnie  
je przygotowali. Wszystkich to podbudowało, bo były to 

tylko pozytywne cechy. Osoby, które mnie znały, mówiły 
o mnie dobrze, ciepło – dużo dobrych rzeczy o sobie 
usłyszałam. Tadeusz powiedział między innymi, że jestem 
wierna, co było dla mnie szczególnie ważne. Ja też 
mówiłam dobre rzeczy o osobach, które znałam. Mogłam 
powiedzieć więcej, ale nie miałam zapisanych 
pozytywnych cech, które były odczytane na początku 
spotkania i mówiłam spontanicznie, bez „ściągawki”.  
Tadeusz prowadził to spotkanie kulturalnie, elegancko, 
delikatnie – nikt na pewno nie został niczym urażony. 
Pamiętam, że podobnie prowadził wieczór wtorkowy 
o wspomnieniach ze świąt.  
Maćkowi dziękuję za pamięć o moich urodzinach – złożył 
mi bardzo piękne życzenia, które brzmiały jak pełen 
rymów wiersz. Również wszyscy inni złożyli mi życzenia – 
było to dla mnie miłe zaskoczenie! 
Cieszę się, że wzięłam udział w tym spotkaniu. Bardzo 

dziękuję wszystkim za ten wieczór i życzenia.  
Do następnego usłyszenia! :) 

Wiesława D.  

 
Chciałbym stwierdzić i nie wątpić, że wypowiedzi nasze 
czy wasze były szczere, wylewne, płynące z serca 
i naturalne. 

Tadeusz S. 

 
Powrót do pierwszych działań na terenie WDpF 
–  już powoli możl iwych! –  rozpoczęła Sekcja 
Administracji .  A dokładniej Tadeusz, Kasia i Olga, którzy 
w ostatni wtorek spotkali się na miejscu, by przywrócić 

pokój naszej sekcji do jako takiego porządku. Udało nam 
się tego dokonać sprawnie i w miłej atmosferze. Jak widać 
na zdjęciu, można już zasiąść przy naszym nowym wielkim 
stole, chociaż póki co, zgodnie z limitem osób, niezbyt 
licznie :)  

Olga 
 

 
 
Prace porządkowe, a dokładnie mówiąc odkurzanie 
wszystkich powierzchni – oprócz wykładziny, po ułożeniu 

https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/photos/a.341302909303537/3290420687725063
https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/photos/a.341302909303537/3290420687725063
https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/photos/a.341302909303537/3290420687725063


różnych luźno leżących wydruków, pism i segregatorów na 
parapet i na ich miejsca, ograniczyło się do stwierdzenia, 
że na razie pokój sekcji administracji jest gotowy do 
działalności naszej sekcji. Jesteśmy chętni, aby wesprzeć 
Biuro czy inne sekcje! Co wy na to? 

Tadeusz S. 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 
Ki lka słów co w Naszej Sekcj i .  Czujecie wiosenne 
przesilenie? Ewelina z Sekcji Obsługi Domu chciała 
podzielić się sposobem, który stosuje, zaczerpniętym  
z Internetu. Ruszamy też powoli z działaniami 
stacjonarnymi, po wcześniejszym umówieniu się  
na konkretny dzień i godzinę. Można kontaktować  
się w tej sprawie na numer SOD. W zeszłym tygodniu kilka 
osób z Sekcji Obsługi Domu było zaangażowanych  
w porządki na terenie Domu-Klubu. Naprawiona maszyna 
do szycia i piękny materiał na zasłony czekają na członków 
i członkinie, którzy podjęliby się obszycia tkaniny.  
Czy mamy w naszym gronie osoby, którym nie straszna 
igła i maszyna do szycia? Na zdjęciu poniżej materiał na 
zasłony oraz instrukcja kolejnych kroków – zapraszamy do 
kontaktu!  

 

 
 

Cały czas zapraszamy na zdalne działania, które 
koordynuje nasza sekcja – spotkania sekcji, gimnastykę, 
spotkania z Polskim Językiem Migowym. 
 
Serdecznie zachęcam osoby z naszej sekcji do pisania  
i nadsyłania tekstów do Newslettera. 

Ola Ka 

 
 

 

 

 

 

Herbata z jabłka i  czosnku  
Składniki na herbatę: 

• 2 jabłka 

• 2 ząbki czosnku 

• 500 ml wody 

• opcjonalnie: 2 łyżki miodu 
 
Przepis: Owoce dokładnie myję pod bieżącą wodą i kroję 
w drobną kostkę. Nie usuwam skórki ani gniazd 
nasiennych. Posiekane drobno jabłka wrzucam razem  
z posiekanym drobno czosnkiem do garnka, dolewam 
wodę i gotuję. Kiedy mikstura zagotuje się, odstawiam ją 
na 10 min, a potem odcedzam. Dodaję 2 łyżki miodu, ale 
po zagotowaniu mieszanki z garnka. Inaczej miód straciłby 
właściwości lecznicze. Aby wydobyć prozdrowotną 
substancję z czosnku, zgniatam ząbek przed pokrojeniem 
go. 

 
Dawkowanie: Tak przygotowany eliksir warto pić 
regularnie. Piłam regularnie ¼ kubka rano i wieczorem. 
 
Dlaczego jabłko i czosnek? Jabłko zawiera bezcenną 
witaminę C, która wspiera nasz układ odpornościowy. 
Poza tym jest bogatym źródłem błonnika, 
wspomagającego detoksykację organizmu. Skóra jabłek 
zawiera też kwercetynę i przeciwutleniacze, co chroni 
płuca i zwalcza stany zapalne. Regularne spożywanie 
jabłek to ochrona przed: zaćmą, jaskrą i zwyrodnieniem 
plamki żółtej. Pektryny zawarte w jabłkach pomagają 
obniżyć stężenie złego cholesterolu LDL we krwi. Czosnek 

to naturalny antybiotyk. Zawiera allicynę. Ta substancja, 
jak i inne cenne składniki, które występują w czosnku 
poprawiają naszą odporność, obniżają cholesterol i dbają 
o prawidłową pracę naszego układu krwionośnego oraz 
układu oddechowego. Mieszanka pomaga nam przetrwać 
wiosenne przesilenie. 
 
Źródło: https://zywienie.abczdrowie.pl/wywar-z-jablka-i-
czosnku-wzmacnia-odpornosc-i-chroni-pluca 

Ewelina 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół pracowniczy.  W minionym tygodniu na urlopie 
była Ola De, w tym –  jest Kasia. Rekrutacja pracownika  
do SOD, z intensywnym udziałem Marty, ciągle trwa – na 
czwartek 6 maja umówiony jest dzień próbny jednej  
z osób kandydujących do pracy. 
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Robby Vorspan, pracowniczka Clubhouse International od jego 
powstania w 1994, przedtem pracowniczka New York Fountain 

House 

 

„Celebrowanie naszych Standardów” –  c.d.  Na 
webinarium pod tym tytułem Robby Vorspan pokazywała 
historyczne zdjęcia i opowiadała o wypracowywaniu –  
począwszy od lat 80. – pierwszej wspólnej wersji Standar-
dów, wcześniej tworzonych przez poszczególne Domy-
Kluby na własny użytek. Wspominała między innymi 
pierwszego dyrektora Clubhouse International, Rudyarda 
Propsta, który był dla niej kimś znaczącym, chyba  
w podobny sposób, jak dla mnie Anse Leroy. Szczerze  
interesował się, wręcz fascynował, autentycznymi ludz-
kimi opiniami na każdy temat, oczywiście włącznie z tym 
czy i dlaczego pracownik Domu-Klubu też ma myć toalety 
:). W czasie tych dyskusji czuło się przepływ czegoś, co 
Robby nazwała „electricity”. W jej opowiadaniu można 
było wyczuć gorącą atmosferę wykuwania czegoś  
wspólnego, niezwykle dla wszystkich ważnego, z wielu  
oddolnych głosów. Przyznaję, że zaraz potem przedysku-
towałam sprawę z Martą i zaproponowałam społeczności 
WDpF w imieniu Biura... 

 
Rozmowy o Standardach w WDpF!  I wszyscy byli 
„za”! Nasze pierwsze po przerwie spotkanie i naprawdę 
żywa, szczera rozmowa kilkunastu osób o Standardzie  
nr 1, miało miejsce już w ubiegły piątek. W kolejny,  
w samo południe, będziemy rozmawiać o Standardzie  
nr 2: Dom-Klub zatwierdza przyjmowanie nowych 
członków. Członkostwo w Domu-Klubie jest otwarte dla 
każdej osoby z historią choroby psychicznej, o ile nie 
stwarza ona poważnego i bieżącego zagrożenia  
dla ogólnego bezpieczeństwa społeczności Domu-Klubu.  
 

Zatrudnienie Przejściowe WDpF.  Kasia z Martą 
przesłały pismo do Burmistrza Dzielnicy Wola w sprawie 
Zatrudnienia Przejściowego (ZP) z prośbą o pomoc 
w powrocie stanowiska pracy w Urzędzie Dzielnicy. 
W międzyczasie pojawiła się propozycja miejsca ZP 
w Domu Powstańca – 4 maja odbędzie się spotkanie w tej 
sprawie. 
 

Kampania 1%.  Biuro wspólnie z SA zakończyło akcję 
zachęcania do przekazania 1% dla WDpF zamieszczeniem 
na fb posta z wypowiedziami Julii i Olgi. Trzymajmy kciuki 
za efekty!  

wieści z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 30.04.2021 r.  

 
Prowadzenie: Marta 
Notowanie/Osoba techniczna: Julia 

Ponadto obecni: Kasia, Olga, Jacek, Piotr C, Sylwek, Ula, 
Piotr S, Iwona, Paweł, Piotr Sz, Ryszard, Tadeusz, Ewelina, 
Maciek 
 
Ogłoszenia indywidualne: Do SODu zgłosiła się osoba  
z rodziny jednego z członków, że ma do oddania: kołdry, 
ubrania męskie (XL), ubrania dziewczęce (na około 13 lat), 
artykuły spożywcze. Ponieważ nie jest to członek, a osoba 
z rodziny – pojawiły się wątpliwości, co w takiej sytuacji 
zrobić. Do tematu wrócimy na czwartkowym Spotkaniu 
Śniadaniowym. Sąsiadka WDpF Eulalia – poszukuje 
kontaktu do kogoś kto mógłby jej pomalować/odświeżyć 
łazienkę – jeśli ktoś byłby zainteresowany, niech odezwie 

się na telefon SA. Prośba Agnieszki o stolik pod telewizor 
jest dalej aktualna. 
 
Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych  
i stacjonarnych na przyszły tydzień. Spraw z ostatniej 
chwili nie zgłoszono.



 
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,. 
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