
NUMER 51                                                      17-21 maja 2021 

  

NEWSLETTER 

WDPF 
 
 
 

Cześć!  W WDpF dużo się dzieje! W tym wydaniu 
„Newslettera” poczytasz m. in. o wielu spotkaniach  
i działaniach w Domu-Klubie, o dużych zmianach. 

Znajdziesz tu także kilkaprzydatnych, praktycznych 
informacji. Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 

 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

 
Angielski z Thorki ldem –  wrażenia uczestników.   
Spotkania z językiem angielskim odbywają się w dwóch 
grupach – środowej i czwartkowej, od 16:00 do 17:00. 
Prowadzi je Thorkild Gantner, członek Domu-Klubu 

z Londynu. Kilkoro naszych członków uczestniczących 
w spotkaniach, postanowiło podzielić się opinią:  
 
Robert: Od kilku już lat uczestniczę w zajęciach 
internetowych w języku angielskim ze wspaniałym 
nauczycielem, jakim jest Thorkild Gantner. Będąc 
Brytyjczykiem posiada on bardzo duże doświadczenie oraz 
umiejętności w jego nauczaniu. Myślę, że wszyscy 
uczestnicy, także Thorkild, wiele zyskaliśmy poznając 
wzajemnie nasze kraje oraz jako jego uczniowie znacznie 
poprawiliśmy znajomość języka Szekspira.  
 
Magdalena P. z SZE: Moim zdaniem spotkania są 

ubogacające i pomagające mi poszerzyć wiedzę, jak  
i w praktyczny sposób ćwiczyć naukę języka angielskiego, 
głównie w mowie. Mają charakter udzielania odpowiedzi 
na zadawane przez Thorkilda pytania. Podoba mi się, że 
materiały, które przesyła nam Thorkild, dają możliwość 
wcześniejszego przygotowania się do lekcji, aby bardziej 
aktywnie w niej uczestniczyć. Pozdrawiam ciepło.  
 
W dalszym ciągu można dołączyć do obu grup – jeśli jesteś 
zainteresowany/a, zgłoś się mailowo do Julii 
(j.glowacka@wdpf.org.pl). 

Julia 

Życzenia dla Lahden Klubitalo,  czyl i  Domu-Klubu 
w Lahti w Finlandi i.  Dzięki korespondencji z Ullą 
z finlandzkiego Domu-Klubu, Magda dowiedziała się o 20-

leciu ich istnienia. Zgodnie zdecydowaliśmy, że wyślemy 
do Lahti e-mailową kartkę z życzeniami. Kartkę 
przygotowała Iwona, a nad życzeniami w języku 
angielskim pracowali Magda, Antek i Marta. Lista życzeń 
była dłuuuuuga i pojawiły się m.in. życzenia satysfakcji 
z działań, wspaniałych i znaczących relacji w Domu-Klubie 
i z lokalną społecznością, wszystkiego, czego potrzebują 
w codziennej współpracy, radości, zdrowia i szczęścia dla 
wszystkich. 

 Marta 
 

Relacja ze spotkania o ścieżkach zawodowych na 
temat przedsiębiorczości społecznej.  

W ramach spotkań o ścieżkach zawodowych 19 maja za 
pośrednictwem Skype mieliśmy przyjemność gościć Pana 
Zbigniewa Wejcmana ze Stowarzyszenia Biuro Obsługi 
Ruchu Inicjatyw Społecznych. Pan Wejcman odpowiedział 
nam na pytanie, czym są przedsiębiorstwa społeczne, 
przedstawił wiele przykładów takich przedsiębiorstw, 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dowiedzieliśmy się,  
że osoby zakładające takie przedsiębiorstwo mogą liczyć 
na pewne przywileje i wsparcie finansowe na start. Biuro, 
w którym działa Pan Wejcman służy wsparciem 
doradczym przy założeniu tego typu przedsiębiorstwa. 
Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej mogą 
kontaktować się z Sekcją Zatrudnienia i Edukacji. 

Ola 
 

Magdalena P. z SZE: Moje osobiste wrażenia związane  
z uczestnictwem w spotkaniu o ekonomii społecznej są 
pozytywne. Wiedza, którą przedstawił Pan Zbigniew 
umożliwia zastosowanie jej w praktyce. Podoba mi się 
forma i jakość przekazanej wiedzy. Pozwalają one 
dowiedzieć się, na jakich zasadach powstają spółdzielnie 
socjalne otwarte na zatrudnienie osób wykluczonych 
społecznie. Organizacje non-profit w obszarze 
przedsiębiorczości społecznej są świetnym wsparciem dla 
osób w trudnych sytuacjach życiowych. 

mailto:j.glowacka@wdpf.org.pl


 
 
Spotkania o ścieżkach zawodowych organizujemy 
w ramach projektu „Wykorzystaj szansę – Warszawski 
Program Zatrudnienia Przejściowego” 
współfinansowanego przez m.st. Warszawa. 
 

Sekcja Administracji 
 
Wolontariusz –  specjal ista w określonej 

dziedzinie –  to prawdziwy skarb!  Zwłaszcza, jeśli 
jest to tak ważna dziedzina ludzkiego życia, jak sprawy 
mieszkaniowe. Od lat mamy szczęście korzystać z konsul-
tacji niezwykle kompetentnego w tym zakresie wolonta-
riusza Jana B. Na dodatek wolontariusza bardzo nam życz-
liwego – przekazuję życzenia, jakie dostaliśmy po przerwie 
w naszych kontaktach: Wszystkim w Domu Pod Fontanną 
życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, dużo uśmiechu 

i zadowolenia ze wspólnego działania. 
 
Dziękujemy Panie Janie za wszystko i  serdecznie 
pozdrawiamy! 

Kasia 

 
Poniedziałek w WDpF .  Wieczór nadszedł niespodzie-
wanie po południu spędzonym na dobrej pracy i wielu róż-
nych zajęciach pożytecznych. Używaliśmy premierowo 
maszyny parowej do czyszczenia wykładziny w SA. Razem 
z Olgą, Kasią, Agnieszką, Jackiem i mną, Piotrem – na  
ekranie komputera i Moniką na łączach telefonicznych 
wzięliśmy udział w spotkaniu naszej sekcji, zostało to 
uwiecznione aparatem telefonicznym. 

Tadeusz 

 

Spotkanie na żywo w kilka osób przez ostatni rok przestało 
być codziennością. To zaskakujące, jak szybko człowiek 
potrafi przyzwyczaić się do tak dużych zmian w życiu. 
Dobrze sobie przypomnieć, że bywa inaczej, choćby tak, 
jak przy okazji poniedziałkowego spotkania. Dziękuję i do 
zobaczenia! 

Jacek 

 
Dla mnie poniedziałkowe spotkanie sekcji w formie 
hybrydowej – podczas którego większość uczestników 
siedziała razem ze sobą przy stole, a tylko 2 osoby 
uczestniczyły zdalnie – było pierwszym takim 
doświadczeniem w historii mojej pracy :) Mam nadzieję, 
że niedługo coraz częściej będziemy się spotykać w WDpF 
i że powiększy się skład stałych bywalców i bywalczyń 
spotkań! 

Olga 

 
Chyba pierwszy raz od czasu pandemii poczułam tak 
mocno powrót normalności, tej najważniejszej w WDpF – 
dotyczącej naszej współpracy i związanych z nią więzi. 
Bezpośrednie spotkanie się na „własnych śmieciach”, 
spontaniczne dopytywanie co u kogo, ustalanie 
i wykonywanie konkretnych ważnych dla nas zadań, 
wreszcie spotkanie Sekcji z piątką uczestników przy 
naszym wspaniałym nowym stole – to było to! Zdalny 
udział dwójki osób, wkomponowany w życie toczące się 
na Nowolipkach, jawił mi się jako całkiem przyjazny, 
a niebieskie maseczki, kiedyś wywołujące tyle 
negatywnych emocji, wydały mi się nieistotnym 

szczegółem. Naprawdę wracamy do siebie! 
Kasia 

 

 
(na zdjęciu od lewej: Jacek, Olga, Piotr, Agnieszka, Kasia, 

Tadeusz) 

 
 
 
 
 



Sekcja Obsługi Domu 
 

Żegnamy Urszulę Wolniewicz.  Ula była członkinią 
Sekcji Obsługi Domu od 2009 roku. Zmarła 2 maja 2021 
r. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione  
26 maja o godz. 13:20 w kościele św. Wincentego 
(drewniany) na Bródnie. Po nabożeństwie nastąpi 
odprowadzenie do grobu rodzinnego. Ula, będziemy  
o Tobie pamiętać. 

Sekcja Obsługi Domu 

 

Noc Muzeów –  relacja Eweliny.  W SOD dzielimy się 
tym, co u nas, opowiadamy o wydarzeniach, w których 
wzięliśmy udział. W sobotę 15 V 2021 r. wzięłam udział 
w Nocy Muzeów w formie online. Chciałabym podzielić się 
moją refleksją. Sceptycznie podchodziłam do wzięcia 

zdalnego udziału w tym wydarzeniu, ale okazało się ono 
ogólnie udane. Lepiej by było, jakbym mogła wziąć w nim 
udział stacjonarnie, ale tylko online mogłam w tym roku. 
Mimo tego, to był przyjemnie spędzony czas. Na przykład 
obejrzałam wirtualny spacer Teatru Muzycznego Roma 
i poznałam jego historię. Na wirtualnym spacerze po 
planetarium Centrum Nauki Kopernik widziałam gwiazdy 
i gwiazdozbiory. Ładnie to wyglądało. Aż poczułam się 
zachęcona, aby pojechać do planetarium. Za najbardziej 
udany uważam udział w warsztatach kulinarnych online, 
organizowanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana  
III Sobieskiego w Wilanowie. Zawsze miałam dobry humor 
przy zajmowaniu się sprawami kulinarnymi. Tak było i tym 

razem. Od wilanowskiego mistrza kuchni dowiedziałam 
się, co jadł król Jan III Sobieski. Wspólnie z nim 
przygotowałam potrawę o nazwie „kapłon”. Pomocny 
w tym dla mnie był film i to, że mogłam zadawać pytania 
na czacie. Zmodyfikowałam przepis, używając składników, 
które miałam dostępne w domu. To mi przypomniało 
o tym, jak byłam kiedyś koordynatorem obiadów w WDpF, 
a w sklepie nie było jakichś składników. Wtedy też 
modyfikowałam przepisy. Umiejętność ich modyfikacji 
nabyłam właśnie dzięki Domowi-Klubowi (Sekcji Obsługi 
Domu). Przepis na tę potrawę w następnym numerze! 

Ewelina 

 
Szczepienia osób z niepełnosprawnościami.  Od 
wtorku 25 maja wszystkie osoby z orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą 
mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych 
poza kolejką – poinformował pełnomocnik rządu do spraw 
szczepień Michał Dworczyk. Osoby z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, od 10 maja mają 
prawo do obsługi poza kolejnością w powszechnym 
punkcie szczepień. Nie muszą umawiać się na termin, 
wystarczy, że się zgłoszą. Opiekunowie osoby 
z niepełnosprawnością, również mają takie prawo. Nie 

muszą tego udowadniać, wystarczy, że na miejscu 
podpiszą oświadczenie. Osoba, której towarzyszą, może 
być poproszona o poświadczenie tego. Z możliwości 
zaszczepienia się bez kolejki może skorzystać do  
3 opiekunów osoby z niepełnosprawnościami. Jak 
informuje Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia punkty szczepień zostały zobowiązane 
do zapewnienia odpowiedniego wsparcia, np. opiekuna 
lub asystenta, który pomoże osobie ze szczególnymi 
potrzebami, w tym osobie z niepełnosprawnością m.in. 
w wypełnieniu dokumentów, wejściu do budynku lub 
w dotarciu do punktu zabiegowego oraz porozumieniu się 
z pracownikami punktu szczepień np. za pomocą 
tłumacza migowego. Źródło: SMZ i NFZ. 

Informacje zebrała Agnieszka 

 
Rozmowy o Standardach.  Chciałabym wszystkich 
zachęcić do uczestnictwa w Rozmowach o Standardach. 
Podczas przedostatniego spotkania rozmawialiśmy na 
temat Standardu nr. 3 Spotkanie moim zdaniem było 
bardzo udane, a dyskusje i wypowiedzi uczestników 
ciekawe. 

Agnieszka 
 

 
 

Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół pracowniczy.  Ola De jest na zwolnieniu od  
17 maja do 1 czerwca. 
 
Okresowa zmiana w strukturze WDpF.  Znaleźliśmy 
się w sytuacji, gdy:  
- mamy w SOD nową pracowniczkę, niewdrożoną jeszcze 
w działania SOD/WDpF; 
- dotychczasowa kierowniczka SOD nie może być w pracy 
przez dłuższy czas; 



- nie ma w zespole pracownika, który mógłby zostać 
oddelegowany lub podjąć dodatkowo rolę kierownika 
SOD (ze względu na konieczne inne obowiązki).  
 
W związku z tym dyrektorki WDpF wspólnie  
z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Rady 
Koordynacyjnej uznali, że optymalnym (i jedynym 
możliwym) wyjściem gwarantującym kontynuację 
kluczowych działań WDpF, będzie okresowe umocowanie 
zadań SOD w dwóch pozostałych sekcjach, czyli SA i SZE. 
W piątek na Zebraniu Generalnym przedstawiliśmy 
wniosek dotyczący tej zmiany i jej dalszego procedowania 
(szczegóły w podsumowaniu ZG). 
 
Marta, Marek B. i  ja uczestniczyl iśmy w dr ugim 
spotkaniu dedykowanym grupie inicjatywnej 
Domu-Klubu w Ki jowie.  Przypominamy, że są to osoby 

związane z Grupą Wsparcia BARWINOK (więcej tu: 
https://www.facebook.com/barwinokhelp, 
https://barwinok.org/?fbclid=IwAR0k3oNB3knFtI63araD_
iPAi5jNb421oFQ5zdnDUamlGyvobsrrkpWvmL4). 
Uczestniczyły w nim osoby z Kijowa i Tallina, my oraz Anita 
Lambaek z Clubhouse International. Mimo kłopotów 
językowych związanych z tym, że rosyjskojęzyczna 
większość uczestników spontanicznie się rozgadywała 
zapominając o tłumaczeniu, udało się wymienić sporo 
wiadomości (przydała się moja niewielka, ale jednak, 
znajomość języka rosyjskiego). Igor z Kijowa zrelacjonował 
swoje wrażenia po lekturze Standardów – wyłowił z nich 
bardzo ważne wartości modelu Domu-Klubu. Na kolejne 

spotkanie Anita zaproponuje jakiś konkretny plan. 
 
Kontynuujemy zbieranie i  przekazywanie 
zbiorczych danych o stanie szczepień  
i  zainteresowaniu szczepieniami  społeczności 
WDpF. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazują nam 
informacje na ten temat oraz tym osobom w Sekcjach, 
które je zbierają i ślą do Biura. 
 
Zatrudnienie Przejściowe WDpF.  Zachęcamy 
wszystkich – zarówno osoby mające doświadczenie pracy 
w formule Zatrudnienia Przejściowego, jak i osoby, dla 
których jest to nowością – do uczestnictwa w spotkaniu 

na ten temat. Przypomnimy sobie na nim czym jest 
Zatrudnienie Przejściowe (ZP) i porozmawiamy  
o planowanym nowym miejscu ZP w Domu Wsparcia  
dla Powstańców Warszawskich. 

materiał z Biura opracowała Kasia 

 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 21.05.2021 r.  

 

Odpowiadała: Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. Prowadze-
nie: Piotr Sz. Sprawy techniczne: Ola Ka. Notowanie: 
Marta W. 
Pozostali uczestnicy: Wiesława D., Paweł B., Grażyna W., 
Ewa S., Monika K., Jan M., Jacek S., Olga O., Kasia B., 
Agnieszka K., Julia G., Maciej Cz., Iwona W. 
 
Przyjęliśmy Wniosek Biura i Rady Koordynacyjnej dot. 
okresowych zmian w strukturze WDpF. W związku z przy-
jęciem wniosku: 
- w poniedziałek 24 maja 2021 r. w godz. 12:30-13:30 
wszyscy chętni spotykają się na Skype i telefonicznie by 
przedyskutować ustalenia Rady i Biura oraz głosy wszyst-

kich zebranych, służące dalszemu procedowaniu okreso-
wego umocowania działań SOD w dwóch innych sekcjach 
(SA i SZE). Jeśli ktoś ma pomysły jak inaczej wesprzeć/ 
rozwiązać zaistniałą sytuację (opisaną we wniosku), Biuro 
prosi o informację możliwie jak najszybciej przed ponie-
działkowym spotkaniem. 
- w piątek 28 maja 2021 r. w godz. 15:00-16:00 na Zebra-
niu Generalnym będzie kolejny wniosek, uwzględniający 
wnioski z ww. spotkania, który pozwoli na wdrożenie okre-
sowego trybu działania WDpF od poniedziałku 31 maja. 
 
Poza powyższymi ustaleniami, pojawiły się opinie natury 
ogólnej odnoszące się do zaproponowanego we wniosku 
pomysłu (od SZE, SOD, indywidualne) – są dostępne  
w podsumowaniach spotkań sekcji. 

 
Ogłoszenia indywidualne: 
- Ula J. szuka ubrań w kolorach pastelowych i nie tylko  
(koszulki, bluzki, spodnie, spódnice - rozmiar M/L), buty 
(trampki, sandały) w rozmiarze 41. – zgłoszenia w SOD. 
- Maciek Cz. chętnie odda kilkanaście papierowych nume-
rów Newslettera WDpF(szczególnie osobom, które nie 
mają internetu) – zgłoszenia w SA. 
- Piotr Sz. potrzebuje drukarki – zgłoszenia w SZE. 
- Agnieszka R. dalej szuka stolika po telewizor. – zgłoszenia 
w SA. 
- Grażyna W. potrzebuje przedłużki do lampy wiszącej. – 
zgłoszenia w SOD. 
 
Harmonogram działań zdalnych i stacjonarnych na tydzień 
24-28 maja został przyjęty przez Zebranie Generalne.  

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,. 
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