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50. wydanie „Newslettera”! 
 
Nasze pierwsze spotkanie telefoniczno-internetowe dnia 
7 maja 2020 roku zaczęło się o godzinie 16:00 od 
powitania. Zostały ustalone warunki. Poprowadziła  
je Kasia, prowadził technicznie Jacek. W spotkaniu 

uczestniczyli Aneta, Marek, Jan, Andrew, Piotr, Ola, Mirek, 
Magdalena i Magda. Mirek i Ola zapragnęli wydawać czy 
prowadzić Newsletter. Jan stwierdził, że pierwszy numer 
powinien być skromny. Rozmawialiśmy 
o upowszechnieniu „Newslettera”. Zebraniem materiałów 
do pierwszego numeru zajęli się Kasia, Jan, Jacek, Piotr, 
Ola P. i ja. Oczywiście pierwsze artykuły musiały mieć 

ograniczoną liczbę znaków, a także podlegały 
pewnej korekcie. Niestety nie posiadam papierowej wersji 
naszego pisma o nazwie „Newsletter WDpF”. Chcieliśmy, 
aby tematy poruszane w tym tygodniku były bieżącymi 
sprawami związanymi z problemami i członkami 
Warszawskiego Domu pod Fontanną, ale nie tylko. 
Członkowie WDpF z różnych sekcji mogą zamieszczać 
swoje artykuły, wspomnienia czy wrażenia. Dla każdego 
redakcja składająca się z członków SA znajduje czas 
i miejsce do zaprezentowania osiągnięć i aktywności 
poszczególnychczłonków. W skład redakcji aktualnie 
wchodzą: Jan, który dba o szatę graficzną, Piotr, który 
wspiera nas, Jacek, który koordynuje prace redakcji i 
oczywiście Kasia, która czuje odpowiedzialność za ten głos 
Domu-Klubu... 

Tadeusz S. 

 
Mija już właśnie około rok od wydania naszego pierwszego 
Newslettera WDpF, o którego powstaniu 
zadecydowaliśmy na zdalnym spotkaniu Sekcji 
Administracji na Skypie. Powstał on przede wszystkim 
z myślą, aby informować członków WDpF o działaniach 
Domu-Klubu i jego wszystkich sekcji w trudnym okresie 
pandemii. Nasz Newsletter jest miejscem gdzie 

członkowie WDpF, którzy chcą się spełniać na polu 
redakcyjnym i właśnie poczuli natchnienie, mogą 

zamieszczać swoje artykuły, o ile oczywiście artykuły te 
mają związek z działalnością poszczególnych sekcji.  

Ja również zaangażowany jestem w powstawanie 
Newslettera. Jestem członkiem grupy zbierającej 
materiały. Zbieram materiały do Newslettera i przesyłam 
je do grupy grafików (Jacka i Jana), ale nie tylko.  
Nie odmawiam również na prośbę redakcji pisania 
własnych tekstów do Newslettera. Spełniam się na polu 
redakcyjnym, napisałem już kilka tekstów do różnych 
numerów, co sprawiło mi sporą satysfakcję. W podobny 
sposób w ciągu minionego roku mogło spełnić się wielu 
członków WDpF, co stanowi o tym jak ważny jest dla nas 
Newsletter. Jeżeli ktoś myśli o zaangażowaniu  
się w tworzenie Newslettera, to naprawdę warto. 

Piotr R. 

 

Wydaliśmy już 50 numerów “Newslettera WDpF”, a ja 
miałem przyjemność maczać palce chyba we wszystkich 
z nich. Sam ten fakt sugeruje mi, że warto! Najbardziej 
w “Newsletterze” cenię chyba to, że jest okazją  
do zatrzymania się. Można pomału, bez typowego dla 
spotkań pośpiechu, dowiedzieć się, co słychać w Domu-
Klubie. To w sumie urok towarzyszący wszystkim 
tygodnikom, które ze względów oczywistych nie podają 
informacji najświeższych, o wydarzeniach dziejących się 

właśnie w tym momencie. Czasami dobrze oderwać się od 
takich właśnie superbieżących, pojawiających 
i zmieniających się z minuty na minutę newsów.  
 
Jeszcze jednym wyjątkowo dla mnie cennym aspektem 
naszej pracy nad “Newsletterem” w Sekcji Administracji 
jest fakt, iż jest to jedno z tych zadań, których efekt jest 
wyjątkowo materialny, zauważalny i do tego służy 
wszystkim. 
 
Dziękuję pomysłodawcom, wszystkim osobom związanym 
z redakcją, publikującym na tych łamach teksty, a także 
czytelnikom i czytelniczkom! No i życzę nam kolejnych 
pięćdziesięciu wydań! :) 

Jacek S. 



Newsletter a kreatywność i  wielozadaniowość.  
Bardzo fajny pomysł z tym, że w ogóle powstaje 
Newsletter Warszawskiego Domu Pod Fontanną. Ciekawą 
koncepcją jest publikowanie go właśnie w formie gazetki. 
ładnie wygląda z grafiką. Na przykład ja, jak przeglądam 
jakiś materiał w Internecie, to najpierw patrzę na zdjęcia. 
Jak zdjęcia są dla mnie zachęcające, to biorę się za 
czytanie tekstu. Tak samo mam w przypadku Newslettera. 
Bardzo zachęcająca jest dla mnie i grafika i tekst 
materiałów Domu-Klubu. Pisanie Newslettera dla 
Warszawskiego Domu Pod Fontanną pozwala mi rozwijać 
kreatywność. Jest to moim zdaniem umiejętność bardzo 
przydatna, ale nie wiedziałam, że ją mam. Odkryłam  
ją przy pisaniu tekstów dla WDpF. Zwłaszcza dostrzegłam 
to przy pisaniu tekstu o organizerze, bo przy tym materiale 
najmniej korzystałam z Internetu. Pisanie tekstów dla 
WDpF pozwala mi ćwiczyć wielozadaniowość. Jest to 

przydatna cecha. Często piszę teksty, a jednocześnie robię 
różne zadania w domu. Skupienia się na pisaniu tekstów 
przy jednoczesnym robieniu innych rzeczy nie uważam za 
łatwą umiejętność, ale dzięki temu, że nie poddaję się, 
coraz lepiej radzę sobie z tym. Pomysł, że powstaje 
Newsletter jest bardzo dobry – nie tylko dzięki formie,  
w jakiej Sekcja Administracji go publikuje, ale i ze względu 
na to, że to mi pozwala ćwiczyć cechy, o których 
napisałam powyżej. 

Ewelina 

 

Sekcja Administracji  
 
Dzieje się w SA.  I to dużo! W zeszłym tygodniu: 

 Olga współorganizowała z Iwoną z SZE spotkanie 

o sprawach socjalno-bytowych, którego 
uczestnicy mogli dowiedzieć się użytecznych 
rzeczy o tym, z jakiego wsparcia mogą skorzystać 
w zakresie mieszkalnictwa i opłat za podstawowe 
media. 

 Przesłaliśmy wszystkim propozycję zmian 
w zasadach nadsyłania materiałów  
do “Newslettera” rozjaśniające kwestie niejasne 

i określające te dotychczas nieokreślone, co 
pomoże zarówno redakcji, jak i twórcom 
materiałów. 

 Kontynuowaliśmy korespondencję z Domem 
Wspólnym we Wrocławiu – mamy nadzieję, że uda 
się wkrótce lepiej poznać to miejsce i osoby z nim 
związane. 

 Uzupełniliśmy formatki Spotkań Śniadaniowych 
tak, aby znalazło tam swoje miejsce wybieranie 
osoby technicznej na tzw. “luźne gadki”. 

 Członkowie i pracownicy Sekcji wspierali się 
nawzajem w różnych sprawach, mniej i bardziej 

pilnych.  

 Zaplanowaliśmy działania w WDpF w poniedziałek, 
17 maja. Przed nami m. in. dalsze porządki, 
czyszczenie wykładziny, układanie dokumentów. 

 Przygotowaliśmy to wydanie “Newslettera” ;) 
Jacek 

 
Praca –  urlop, wysiłek –  relaks, zmęczenie –  
odpoczynek...  Można mnożyć zestawienia podobnych 
przeciwieństw. Tymczasem zapytana w SA jak 
odpoczęłam na tygodniowym urlopie, spontanicznie 
jednym haustem wypaliłam, że na urlopie bardzo się 
napracowałam i... bardzo odpoczęłam. To jak to w końcu 
jest? Czy te przeciwieństwa – w praktyce – przestają 
czasem być przeciwieństwami? Na mój urlop składało się 
mnóstwo pracy związanej z przeniesieniem się na lato do 
ogródka działkowego: pakowanie i wożenie rzeczy, 
przerabianie regału, naprawianie tapczanu, mnóstwo 

sprzątania i prania (na zdjęciu z tajemniczym gościem z 
chmur :), dużo pielenia i przycinania roślin (na zdjęciu 
cięcie tui).  
 

 
 
I tylko czasem chwila zachwytu, że coś zakwitło, a znajome 
koty świetnie się mają po mroźnej zimie. Ale odpoczęłam! 
Od ukochanej, ale jednak zawodowej – pełnej 
obowiązków i terminów – pracy, troszczenia się o sprawy 
konkretnych ludzi związanych z WDpF i o sprawy całego 
Domu. Od codziennej rutyny dnia wyznaczonego pracą i 
krzątaniem się po pracy. Odpoczęłam wcale nie tylko 
dlatego, że tego nie robiłam, ale przede wszystkim 
dlatego, że zupełnie o tym wszystkim zapomniałam! 
I wiem z doświadczenia, że nie udałoby się to, gdybym 
przez cały urlop się wylegiwała lub spacerowała leniwie po 
parku. Dorzucam więc swój z życia wzięty kamyczek do 
naszych częstych rozważań o dbaniu o siebie i swoje życie 
– czasem pod hasłem jakości życia, czasem dobrego 
samopoczucia czy z angielska – wellnessu. Czy wy, drodzy 
czytelnicy, też doświadczyliście dobroczynnych skutków 



całkowitego oderwania się od czegoś, w czym tkwi się na 
co dzień, właśnie dzięki pracowitemu odpoczynkowi?  

Kasia 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Co zrobil iśmy w ostatnich dniach.  W poniedziałek 
Ola De wdrażała Agnieszkę w pracę zdalną i stacjonarną 
w WDpF. We wtorek Agnieszka i Ula przesadzały kwiatki 
w Domu-Klubie. Ula z pomocą Agnieszki założyła adres  
e-mail. Obie dowiadywały się o wsparciu na mieście – 
ofertach pomocy w wielu placówkach. Ola De i Sylwek 
napisali wniosek na temat korzystania z mikrofalówki na 
piątkowe ZG. Udało nam się zdobyć zrozumienie 
wszystkich członków i konsensus sekcji w sprawie 
przesłania wniosku innym sekcjom. Napisałam tekst do 
części jubileuszowej Newslettera. We wtorek Agnieszka 
poprowadziła spotkanie Sekcji Obsługi Domu. Dobrze jej 
poszło, mimo że prowadziła je pierwszy raz. Pożegnaliśmy 
się z Olą Ka jako pracownikiem Sekcji Obsługi Domu 
i podziękowaliśmy jej za owocną współpracę. Wszyscy 
obecni na spotkaniu zgodzili się, aby koordynacja spotkań 
z Polskim Językiem Migowym przeszła z Olą Ka do SZE, co 
trzeba jeszcze potwierdzić z Ryszardem. W środę 
rozmawiałam wstępnie z Olą De o moim przyjściu do 
WDpF. Ustaliłyśmy, że w tej sprawie jeszcze zdzwonimy 
się albo „spiszemy” w przyszłym tygodniu. 

Ewelina 
 
Mój dzień w WDpF –  relacja Sylwka.  We wtorek 
odwiedziłem WDpF w reżimie sanitarnym w godzinach 
12:00-17:00. Na początku opracowywałem razem z Olą De 
wniosek na ZG, dotyczący sposobu korzystania 
z mikrofalówki. Potem z pomocą Agnieszki zająłem się 
odpalaniem Skype’a na nowo, na moim osobistym 
tablecie, ponieważ nie pracował dobrze. Na koniec brałem 
udział w zebraniu swojej Sekcji, gdzie byłem 
współprowadzącym. Pozdrawiam wszystkich, 

Sylwester 

 

Proces rekrutacji  –  spostrzeżenia  Magdy.  Jak 
zapewne część z Was wie, mam spore doświadczenie 
w poszukiwaniach pracy. Jednakże nigdy nie miałam okazji 
uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym z tej drugiej 
strony. Gdy tylko dowiedziałam się o tym, że SOD 
prowadzi nabór na pracownika sekcji i że jest szansa 
przekonać się, jak to jest (tylko pozornie) "rozdawać 
karty", zgłosiłam się jako ochotnik. Z powodów 
zdrowotnych nie mogłam się w 100% poświęcić rekrutacji, 
ale mój udział w tym procesie wiele mnie nauczył. 
Wcześniej myślałam, że rekruterzy to dopiero mają życie. 
Poczytają sobie CV, pogadają na spotkaniach i tyle. Tak 
naprawdę jest to bardzo trudne i czasami bardzo nużące. 
Polecam jednak takie doświadczenie, przede wszystkim 

osobom, które pracy poszukują, bo pozwala to na 
spojrzenie na proces rekrutacji z innej perspektywy. 

Magda 
 

Witajcie, z  tej  strony Agnieszka.  Minęło już kilka dni 

odkąd jestem pracownikiem Warszawskiego Domu pod 
Fontanną – Sekcja SOD. Chciałabym skorzystać z okazji, 
aby się z Wami przywitać i podziękować za miłe przyjęcie 
mnie. Sylwester i Magda oprowadzili mnie po Domu-
Klubie oraz opowiedzieli mi o dotychczasowych jego 
działaniach. Ola De wdraża mnie w pracę sekcji SOD. 
Miałam już przyjemność uczestniczyć w kilku Spotkaniach 
Śniadaniowych i Spotkaniach Sekcji, były one dla mnie 
niezwykle ciekawym doświadczeniem. Mam nadzieję, że 
wkrótce będziemy mogli spotkać się i poznać na żywo. Do 
zobaczenia! 

 Agnieszka 

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Wieści z  projektu „Wykorzystaj szansę –  
Warszawski Program Zatrudnienia 
Przejściowego”.  Serdecznie witam wszystkich już jako 
pracowniczka wspomnianego wyżej projektu. W ramach 
jego działań będę zajmować się Zatrudnieniem 
Przejściowym w WDpF, Samopomocowym Klubem Pracy 
oraz spotkaniami o ścieżkach zawodowych. Wszystkie 
osoby chcące porozmawiać na tematy zawodowe 
zapraszam do kontaktu, e-mail: a.kowalska@wdpf.org.pl 
lub numer telefonu Sekcji Zatrudnienia i Edukacji. 
 

Plan Spotkań o ścieżkach zawodowych w maju 
i  czerwcu przygotowany przez Sekcję 
Zatrudnienia i Edukacji.  Spotkania będą odbywać się 
w środy od godziny 15 do 16 na Skype. 
  
• 19 maja – Przedsiębiorczość społeczna – spotkanie 
z gościem, p. Zbigniewem Wejcmanem ze Stowarzyszenia 

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych.  
Na spotkaniu dowiemy się, czym jest przedsiębiorczość 
społeczna, poznamy kilka przykładów takich 
przedsięwzięć. Po części prezentacyjnej będzie czas na 
rozmowę i pytania. 
 
• 26 maja – Spotkanie o Zatrudnieniu Przejściowym 
i o nowym miejscu Zatrudnienia Przejściowego w Domu 
Wsparcia Dla Powstańców Warszawskich 
 
• 16 czerwca – Udział w działaniach „WDpF a Twoje 
CV” – cz.1. Rozmowa o tym, jakie umiejętności przydatne 
w pracy zawodowej rozwijamy w WDpF, w jakich pracach 
mogą się one przydawać oraz jak doświadczenia zdobyte 



w Domu-Klubie przedstawić w CV i w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
 
• 23 czerwca – Udział w działaniach „WDpF a Twoje 
CV” – cz. 2.  
Pojawiły się pomysły na kolejne spotkania o ścieżkach 
zawodowych. Między innymi: „Jak szukamy pracy?” – 
moderowana rozmowa o naszych sposobach na szukanie 
zatrudnienia; „Praca osób 60+”; spotkanie  
o doświadczeniach zawodowych w zawodach grafik 
i fotograf. Jeśli któryś z tych tematów szczególnie Cię 
zainteresuje, daj znać. Będzie to wartościowa informacja 
dla Sekcji Zatrudnienia i Edukacji, że jest zainteresowanie 
wśród naszej społeczności danym tematem.  
Spotkania organizujemy w ramach projektu „Wykorzystaj 
szansę – Warszawski Program Zatrudnienia 
Przejściowego” współfinansowanego przez m.st. 

Warszawa. 
Ola Ka. 

 
Wyróżnienie za działalność dla Clubhouse 
International. Nowy Jork, maj 2021. W najnowszym 
Newsletterze Clubhouse International możemy znaleźć 
informację o otrzymaniu przez Clubhouse International 
Specjalnego Prezydenckiego Wyróżnienia, wręczonego 
podczas tegorocznego 65. Zebrania Zasłużonych 
Członków Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Psychiatrycznego (ang. APA). Jeffrey Geller, Prezes APA, 
powiedział: „w uznaniu wysiłków [Clubhouse 
International] na całym świecie w asystowaniu ludziom 
chorującym psychicznie w zdrowieniu i życiu 
produktywnym oraz pełnym sensu, jestem zaszczycony 
wręczyć Dyrektorowi (…) Joelowi Corcoranowi, to oto 
wyróżnienie dla CI”. J. Corcoran powiedział: „podczas 
okresu pandemii COVID-19 komunikujemy się z naszą 
globalną siecią Domów-Klubów. Pracowaliśmy ciężko, aby 
pozostać w kontakcie i wspierać wiele osób, które liczą na 
działania Domów-Klubów. Skupiamy się na dzieleniu 
aktualnymi spostrzeżeniami i strategiami za pomocą 
przeznaczonej do tego strony internetowej i prawie 
dwudziestu webinariów treningowych. Domy-Kluby 

znalazły skuteczne sposoby działania jako wirtualne 
społeczności, wprowadzając nowe innowacyjne podejścia 
zapewniające nadal istotną pomoc potrzebującym. To 
cudowne otrzymać nagrodę uznającą pracę naszej 
społeczności w tym czasie”.  

Robert i Julia 

 
 
 
 
 
 

Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół pracowniczy. Od poniedziałku 10 maja  

pracowaliśmy już z Agnieszką, nową pracowniczką SOD,  

a jeszcze bez Kasi, która była ostatni dzień na urlopie. Julia 
wróciła do pracy z urlopu w czwartek 13 maja. 
 
Ogólnopolska akcja szczepień osób 
z niepełnosprawnościami! W związku z tym, że akcja 

ta trwa od 10 maja, Wojewoda Mazowiecki – za pośred-
nictwem Biura Pomocy i Projektów Społecznych  
m.st. Warszawy – zobowiązał nas do przekazywania  
cotygodniowych danych na temat stanu szczepień wśród 
członków i pracowników WDpF. Wynika to z faktu, że 
WDpF jest jedną z placówek dofinansowywanych i nadzo-
rowanych formalnie przez Miasto i Wojewodę. Rozu-

miemy, że dane te mają pomóc monitorować stan szcze-
pień osób z niepełnosprawnościami w Polsce, a przede 
wszystkim przyspieszyć ten proces, więc nie widzimy prze-
szkód (również po rozmowie na spotkaniu śniadanio-
wym), żeby to robić. Poniżej są pytania, które już rozpo-
wszechniamy w społeczności WDpF różnymi drogami – 
elektronicznie, telefonicznie i rozmowach bezpośrednich. 
Regularnie co czwartek będziemy je wysyłać mailem  
z prośbą o odpowiedź do piątku do 12:00 (w każdy piątek 
mamy je zebrać i wysłać do Miasta). Pytania dotyczą  
również danych wrażliwych o charakterze medycznym, 
więc tym bardziej podkreślamy, że każdy sam decyduje, 
czy i na które pytanie zechce odpowiedzieć. 
  
Prosimy o dobrowolną odpowiedź na te pytania członków 
i członkinie, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności:  
1. Czy miałeś/aś już przynajmniej jedną dawkę szczepie-
nia?  
2. Jeśli nie, czy jesteś zainteresowany/a zaszczepieniem 
się? 
3. Jeśli tak, czy chciałbyś, by dyrekcja WDpF zgłosiła Twoje 
zainteresowanie zaszczepieniem się do punktu szczepień, 
po wcześniejszym omówieniu tego z Tobą?  
 

Jak działa tzw. tryb wnioskowy dotyczący 
leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody 
osoby? Z pytaniem o naszą wiedzę i/lub doświadczenia 

w tej kwestii zwrócił się do nas Rzecznik Praw Pacjenta. 
Przeprowadziliśmy błyskawiczny sondaż w społeczności 
WDpF. Jeden z członków Rady Koordynacyjnej, niebędący 
członkiem WDpF, przekazał nam swoje opinie i spostrze-
żenia na ten temat. Zwrócił m.in. uwagę na dylemat doty-
czący celów stosowania „trybu wnioskowego”: na ile służy 
on osobie w kryzysie, a na ile jej otoczeniu. Podzielił się też 
wiedzą o czynnikach hamujących cały proces. Natomiast 
nikt z członków oraz członkiń nie podzielił się swoimi do-

świadczeniami. Jedna osoba odpowiedziała wprost, że nie 



doświadczyła takiej sytuacji osobiście ani w najbliższym 
otoczeniu. Ponieważ nie mamy powodu sądzić, że człon-
kowie i członkinie akurat tą informacją dzielą się mniej 
chętnie, niż informacjami o innych swoich doświadcze-
niach dotyczących pomocy medycznej (na przykład infor-
macjami o nagłym znalezieniu się w szpitalu psychiatrycz-
nym bez swojej zgody dzielą się dość często), pozwoliliśmy 
sobie na spostrzeżenie, że „tryb wnioskowy” nie jest  
praktyką znaną i często stosowaną. Odpowiedzi wysłali-
śmy do RPP we wtorek.  
 
Zatrudnienie Przejściowe w Domu Wsparcia dla 
Powstańców Warszawskich. Trwają rozmowy  
o formalnej i praktycznej stronie nowego stanowiska ZP. 

opracowała Kasia 

 
 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 14.05.2021 r.  

Prowadziła Ola D., notowała Agnieszka, łączyła: Ola D., 

Obecni: 
SA: Tadeusz, Kasia B. Olga, Jacek; 
SOD: Piotr ES, Sylwester, Agnieszka, Ola D.; 
SZE: Artur, Marta, Piotr, Paweł, Ola K., Iwona, Julia; 
 
● Wniosek SOD dotyczący zasad korzystania  
z kuchenki mikrofalowej w czasie działań WDpF w formie 
mieszanej, czyli z dopuszczeniem działań stacjonarnych w 
reżimie sanitarnym - na dzisiejszym spotkaniu nie  
doszliśmy do porozumienia w tej kwestii. Uzyskaliśmy  
jedynie konsensus co do dwóch pytań, oraz odpowiedzi 
sekcji. SOD będzie proponowało na kolejnych ZG czas,  
w którym można korzystać z kuchenki mikrofalowej. 
● Harmonogram działań zdalnych został przyjęty, 
można też się już zapisywać na działania stacjonarne – 
harmonogram uzupełniamy na bieżąco. 
● Nie było spraw z ostatniej chwili. 
● Nie zdążyliśmy poruszyć tematu ogłoszeń  
indywidualnych. 
  



 
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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