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Sekcja Administracji 
 

Dom pod (niechcianą)  Fontanną  :(   Dnia 24.06. 
miało miejsce kolejne zalanie naszego miejsca spotkań, 

czyli WDpF. Pomimo kolejnej walki z następstwami zalania 
przez wodę deszczówkę może ona być jałowa. Dlaczego? 

To pytanie może zadać sobie każdy z uczestników 

bytowania w Domu-Klubie – członków i pracowników. 
Poprzednia reakcja na awarię tego typu jak i skutki 

naprawy usterki pozostawiają wiele do życzenia. Miejmy 

nadzieję, że kolejna przyniesie określony efekt w postaci 
zabezpieczenia i naprawy skuteczniejszej niż dotychczas. 

Pozdrowienia z nadzieją na lepsze jutro przesyła 
 Sylwester,  stały członek naszej społeczności 

 
Ponad 10 wiader wody zbieranej szufelkami wyniesione, 

chodnik odmontowany od podłogi i rozwieszony na 

drabinie (woda z drugiego spływa w łazience), rzeczy  
z małego pokoju wyniesione... I tylko ze ścianą w Biurze, 

która była najpierw „tylko” mokra, a teraz zaczyna już 
odpadać, niewiele możemy zrobić...  

Wypadek losowy, myślicie? Otóż nie! To rura spustowa – 

ta po lewej stronie od drzwi wejściowych do WDpF, idąca 

od rynny na górze – od lat powoduje zalania WDpF, 

szczególnie małego pokoju, korytarza i Biura. Pomimo 

wiedzy wszystkich odpowiedzialnych i współod-
powiedzialnych za ten stan (Zarządca nieruchomości, 

Wspólnota mieszkaniowa, Administracja Domów 
Komunalnych) nie została do tej pory naprawiona. 

Owszem – dostajemy odszkodowania na kolejne remonty 

i naprawy tam, gdzie gołym okiem widać zniszczenia 
spowodowane przez wodę, widać tak wszystkim pasuje. 

Ale nam żadne odszkodowanie nie jest w stanie 

wynagrodzić stresów, wyłączania całego lub części Domu 
z działania, a także ogromu prac związanych najpierw  

z wylewaniem wody i ratowaniem rzeczy, potem 
przygotowaniami do remontu, w końcu sprzątaniem po 

remoncie. Także zwykłego poczucia naszej krzywdy, obok 

poczucia bezradności wobec kolejnych zniszczeń mienia, 
obojętne już nawet czyjego :( 

 

Może ktoś z Was ma jakiś pomysł jak wyjść z zaklętego 
koła zalań i remontów w lokalu użytkowym 

wynajmowanym od Miasta?  
Kasia 

 

Poniżej fotorelacja z czwartkowego zalania części  

WDpF-u, której nikt się nie spodziewał. Chociaż osoby, 
które dłużej należą do naszej społeczności, wiedzą, że 

niestety nie była to pierwsza taka sytuacja. Burzowe 

oberwanie chmury tuż po 9 rano było jednak niemałym 
zaskoczeniem, którego skutki odczuliśmy natychmiast.  

Na zdjęciach widać naszą szybką i zgraną akcję, żeby 

zminimalizować szkody.  
Olga 

 

 
 

To był nasz pierwszy tydzień z nowym 

harmonogramem!  Co to oznacza? Otóż Sekcja 
Administracji spędziła dwa dni w Domu-Klubie, 

poniedziałek i czwartek. Realizowaliśmy wtedy cały Dzień 

Zorientowany na Pracę, ze Spotkaniem Śniadaniowym  
i dwoma Spotkaniami Sekcji.  



W poniedziałek staraliśmy się odnaleźć w tym nowym-

starym planie dnia. “Starym”, bo przed pandemią był on 

przecież codziennością, a “nowym” ze względu na półtora 
roku działania głównie zdalnie i w trybie mieszanym,  

z zupełnie inną strukturą dnia i tygodnia. Zrealizowaliśmy 

wiele zadań na miejscu, od sprzątania, poprzez 

podlewanie kwiatków czy opróżnienie zmywarki, aż po 

demontaż przemoczonego chodnika w korytarzu.  
 

W kolejnych dniach wprowadzaliśmy w życie to,  

co zaplanowaliśmy na poniedziałkowych spotkaniach: 
Olga i Kasia przygotowały obszerny post na Facebooka  

o konsekwencjach zeszłotygodniowego zalania naszego 

Domu-Klubu, a na piątek zupełnie spontanicznie Mirek 
zaproponował zorganizowanie dla nas krótkiego zdalnego 

zwiedzania i poznawania Centrum Usług Społecznych, 
wraz ze spotkaniem z jego dyrektorką. W środowe 

popołudnie z Tadeuszem zrealizowaliśmy jeszcze jedno 

zadanie. 
 

Tadeusz: Niebawem będą urodziny naszego kolegi Pawła 

z WDpF. Postanowiliśmy wysłać życzenia dla czcigodnego 
jubilata. Przesyłka ta jest skromna, ale wyraża nasz 

szacunek i gorące, z serca płynące życzenia, a także 
wsparcie w jego wyjątkowej, trudnej sytuacji. 

 

W czwartek kolejny raz byliśmy w Domu-Klubie  
w kilkuosobowej grupie, czekały nas kolejne zadania 

porządkowe, dalsze rozważania nad tym, jak 

zorganizować pracę, a także tradycyjne zadanie SA, 
którego od dawna nie mieliśmy okazji realizować – 

dostarczenie dokumentów do jednego z warszawskich 

urzędów. Zajęli się tym Maciek i Olga. Na popołudniowym 
spotkaniu rozpatrzyliśmy wniosek Biura na Zebranie 

Generalne. 
Jacek 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 

DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze 
WDpF, zadania SOD zostały umocowane częściowo w SA, 

a częściowow SZE. Zapraszamy Was serdecznie do udziału 

w spotkaniach Sekcji Administracji i Sekcji Zatrudnienia  
i Edukacji. Liczymy na Waszą obecność! Telefon dla człon- 

ków i członkiń SOD pozostaje bez zmian 508-492-762  

i obsługuje go Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 
 

Zaproszenie na spotkanie po I II  Kongresie 
Zdrowia Psychicznego.  Równo miesiąc po  

III Kongresie Zdrowia Psychicznego spotykamy się, by 

podsumować nasze doświadczenia i wrażenia z udziału  
w nim. Spotkanie odbędzie się w środę 7 lipca o godz. 

15:15 na Skype. Wypowiedzą się osoby uczestniczące  

w Kongresie, a potem będzie czas przeznaczony na 

dyskusję. Dla osób zainteresowanych zamieszczamy link 
do transmisji z Kongresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9hS3fcrOmo 
Julia i Piotr 

 

 
Na zdjęciu Marta, Paweł i Piotr zapraszają do obejrzenia 

transmisji :) 

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu.  Narodowy 

Fundusz Zdrowia stworzył bardzo ciekawą alternatywę dla 
wizyt w przychodni. Od jakiegoś czasu pomoc medyczną – 

poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, a także  

w weekendy i święta – można uzyskać pod numerem 

telefonu pierwszego kontaktu ( 800 137 200 – bezpłatny 

numer dla całej Polski). Telefon działa: w dni powszednie, 
od poniedziałku do piątku, między godziną 18:00 a 8:00 

rano następnego dnia oraz w soboty, niedziele i dni 

świąteczne. Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę 
lekarza, pielęgniarki i położnej. W ramach tych 

telekonsultacji można uzyskać poradę medyczną,  

e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie. Materiał 
opracowano na podstawie strony www.nfz.gov.pl 

 Przygotowała Agnieszka  

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Wrażenia SZE po spotkaniu ze studentami 

bioetyki.   
 

Julia: Spotkanie ze studentami bioetyki wiązało się z masą 
przygotowań i ogromem emocji. Myślę, że było naprawdę 

ciekawe, chociaż wiemy nad czym powinniśmy 

popracować przed kolejnymi spotkaniami. Bardzo 
dziękuję wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9hS3fcrOmo&fbclid=IwAR2eBLGzLaAsM6HO_-wpesn5mPvfrwA435E-J3nSLXnBlcTqnmY-DKdW52M
http://www.nfz.gov.pl/


Piotr S.: Moje wrażenia z wizyty studentów bioetyki są 

mieszane, z jednej strony profesjonalnie poprowadzone 

przez Julię, z drugiej strony za dużo teorii (w 2 godzinach 
to w sumie sama teoria była). Bardzo podobało mi się 

prowadzenie wykładu (bo całe spotkanie było swego 

rodzaju wykładem) przez Piotra Sz. – było spokojne, bez 

natłoku materiału.  

 
Piotr Sz.: Spotkanie było udane, goście słuchali nas  

z zainteresowaniem. Tylko za mało było czasu na nasze 

indywidualne doświadczenia z okresu pandemii, 
prezentacja zawierała za dużo informacji i zabrakło nam 

czasu na dokładne zaplanowanie wszystkiego. Ale na 

pewno zachęciliśmy ich do dalszego kontaktu z nami :)  
 

Marta: W pewnym momencie, łącznie z nami, naliczyłam 
23 osoby. Widząc zainteresowanie naszymi działaniami, 

chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji. Drodzy 

Goście! Chętnie dowiemy się, które treści były dla Was 
szczególnie interesujące. Wiele wskazuje, że z kilkoma 

osobami utrzymamy dalsze kontakty; jedna myśli nawet  

o zakładaniu Domu-Klubu!  
 

 
 

Ciekawe oferty szkoleń dla osób już pracujących 
25+ chcących podnieść swoje umiejętności oraz 

dla osób 50+ i  60+.  Obecnie trwa nabór uczestników 
do udziału w darmowym kursie oferowanym przez 

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstw 

Prywatnych dla osób pracujących, które chciałyby 
popracować nad swoimi umiejętnościami związanymi 

m.in. z obsługą komputera, smartfonu, korzystania  

z programów biurowych, stron internetowych, pisania 
maili i korzystania z komunikatorów, wykonywania 

prostych obliczeń finansowych lub załatwiania spraw 
urzędowych. Zgłosić się lub uzyskać więcej informacji, 

można kontaktując się na numer: 22 630 98 01 lub na 

adres kbialoch@kig.pl 
 

Można zapisywać się również na darmowe kursy 

organizowane przez Wydział Neofilologii oraz Wydział 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pierwszy z nich przeznaczony jest dla osób 60+ i jest to 

program kształcenia językowego (język angielski – poziom 

podstawowy). Drugi, skierowany do osób 50+, to cykl 

spotkań tematycznych poświęconych różnym 

zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Kursy 
ruszają w sierpniu. W sprawie szkoleń można dzwonić pod 

numery tel: 22 55 49 183, 22 55 49 186 lub kontaktować 

się e-mailowo: szkolenia@wne.uw.edu.pl  
Ola Ka 

 

Rekomendacje do Zatrudnienia Przejściowego.  

Wraz z Olą pełnimy rolę opiekunek Miejsca Zatrudnienia 
Przejściowego w Urzędzie Dzielnicy Wola. W związku  

z tym, że wznawiamy tzw. „kurierkę”, potrzebne było 
wyłonienie członka/członkini, który/a spróbuje swoich sił 

w tym miejscu Zatrudnienia Przejściowego. 

Rozmawiałyśmy z pięcioma osobami. Wszystkie rozmowy 
były wg mnie bardzo wartościowe. Rekomendować 

mogłyśmy jedną osobę i zdecydowałyśmy, że będzie to 

Kajetan z Sekcji Zatrudnienia i Edukacji. Trzymamy kciuki, 
żeby Kajetanowi powiodło się w Zatrudnieniu 

Przejściowym i żeby jak najlepiej z niego skorzystał. 
Pozostałym osobom też mocno kibicujemy i proponujemy 

wsparcie w Samopomocowym Klubie Pracy. Dziękuję za 

wszystkie rozmowy i za zaufanie nam jako opiekunkom 
tego Miejsca.  

Marta 
 

Wieści z Biura WDpF 
 
Zalanie WDpF spowodowane deszczem.  Mimo 
naszych monitów i deszczowej pogody ciągle nikt nie 
zgłosił się do naprawy rury spustowej ani spisania 
protokołu. Szczęśliwie kolejne deszcze nie 
spowodowałaby już takiej powodzi w WDpF, jak ten 
pierwszy 24 czerwca. 
 

Zatrudnienie Przejściowe w Urzędzie  Dzielnicy 
Wola. Marta i Ola Ka, odpowiedzialne za rekomendację 

do ZP zdecydowały, że pierwszy po przerwie cykl ZP  

w Urzędzie Dzielnicy Wola podejmie Kajetan S. 
Niebawem, jak mamy nadzieję, zacznie się trening. 

Życzymy powodzenia! 
 

Zadania Biura związane z projektami bytowymi 

WDpF.  Marta uczestniczyła w spotkaniu „naszej” BKDS 
(Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Niepełnosprawności) i rozmawiała z osobami z Biura 

Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy 
odpowiedzialnymi za nasze umowy. W związku z tym 

musimy solidnie przyjrzeć się realizowanym przez nas 

umowom od strony potrzeby ich aneksowania, a także 
kolejnym edycjom naszych umów od strony zwiększonych 

potrzeb finansowych. Marta, Danusia i Kasia planują 

pracować nad tym zagadnieniami we wtorek w WDpF. 

mailto:kbialoch@kig.pl


Zespół pracowniczy.  Ola Ka jest na urlopie od  

29 czerwca do 13 lipca. Ola De jest na zwolnieniu do 27 

lipca. 
materiał z Biura przygotowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 25.06.2021 r. 
 

Prowadzenie: Marta 
Notowanie: Julia 
Osoba techniczna: Marta 
Ponadto obecni: Jacek, Olga, Kasia, Wiesława, Ewa, Paweł 
 
Na ZG omówiliśmy wniosek Biura dotyczący zwiększenia 
limitu osób oraz korzystania w mikrofalówki na terenie 
WDpF. Wniosek przyjęliśmy w całości. Zgodziliśmy się na 
zwiększenie limitu osób przebywających na terenie WDpF 
do 10 osób. Sekcje zgodziły się także na to, żeby:  
-  w godzinach 9:00 – 9:20, 13:30 – 14:30 była możliwość 
korzystania z mikrofali na terenie WDpF 
-  w wyjątkowych sytuacjach (ktoś musi/musiał wyjść  
z WDpF w sprawach służbowych WDpF lub nagłych 
(nieprzewidzianych) zdrowotnych czy życiowych 
sprawach indywidualnych; jest na terenie WDpF,  
ale ma/miał terminową i ważną sprawę WDpF do 
załatwienia/dokończenia; kwestia zjedzenia ciepłego 
posiłku o innej porze dnia jest związana z jego 
wskazaniami zdrowotnymi) Sekcja mogła indywidualnie  
i w drodze wyjątku rozpatrzeć sprawę skorzystania  
z mikrofali w innym czasie 
- przed skorzystaniem z mikrofalówki dodatkowo 
dezynfekować ręce, a po skorzystaniu – przemyć ją  
z zewnątrz i w środku 
- mikrofalówka tymczasowo stała w barku 
 

Ogłoszenia: Wiesława D. szuka osoby, która mogłaby 
pojechać z nią w formie opiekuna na turnus 
rehabilitacyjny we wrześniu nad morze. Taka osoba może 
otrzymać dofinansowanie w wysokości 1136 zł, jest 
konieczność dopłaty około 500 zł. Wiesława szuka osoby, 
która nie ma pierwszej grupy inwalidzkiej, w pełni 
zaszczepionej, mężczyzny. Opiekun będzie miał oddzielny 
pokój. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do  
9 lipca do SA. 
 

Janina G. (SZE) poszukuje osoby, która mogłaby odwiedzić 

ją w domu. Celem spotkania miałaby być rozmowa, 

okazanie wzajemnego wsparcia. Kontakt przez SZE. 

 

Przyjęliśmy harmonogram działań na kolejny tydzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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/

