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Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 
DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze 
WDpF, zadania SOD są umocowane częściowo w SA,  
a częściowo w SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 
dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcje bazową  
i angażuje się w jej działania. SA i SZE serdecznie 
zapraszają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń 
SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje  
go Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 
 
Magdy i  Konrada dzień zorientowany na pracę.  
Konrad W.: Cześć, tu Konrad! Do Warszawskiego Domu 
pod Fontanną przyszedłem spóźniony 10 minut. 
Uczestniczyłem w spotkaniu Sekcji Administracji,  
po spotkaniu wziąłem się za odkurzanie, a potem 
mopowanie sali Sekcji Obsługi Domu. Sprawdziliśmy  
z Agnieszką zmywarkę, a Magda w tym czasie laminowała 
zasady korzystania z mikrofalówki. Teraz dyktuję 
Agnieszce ten tekst. Pozdrawiam wszystkich. 
 

od lewej Magda walcząca z maszyną do laminacji, Konrad 
sprzątający barek. 

 
Magda C.: Hej! Człowiek uczy się przez całe życie. Tu na 
zdjęciu walczę z maszyną do laminacji. Moje dzieło 

możecie podziwiać nad kuchenką mikrofalową. 
Przybywajcie do Warszawskiego Domu pod Fontanną. 
 
Spotkanie Rady Organizacji  Pacjentów  przy 
Rzeczniku Praw Pacjenta z udziałem Ministra Zdrowia 
Adama Niedzielskiego odbyło się 19.08.2021. W spotkaniu 
online uczestniczyłyśmy razem z Martą, która jest naszą 
reprezentantką przy ROP. Podczas spotkania uczestnicy 
mogli zadać pytania dotyczące propozycji ustawy o jakości 
w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ważna 
dla mnie była wypowiedź Rzecznika Praw Pacjenta, który 
powiedział, że ta ustawa jest rewolucją w polskim 
systemie ochrony zdrowia. Jest przekonany, że  
jej wprowadzenie pozwoli uratować wiele żyć  
i przeciwdziałać tysiącom zdarzeń niepożądanych. 
Przedstawiciele organizacji mówili, że efektywność 
leczenia to nie tylko wizyty u lekarzy czy pobyt w szpitalu. 
To także odpowiednie zaopiekowanie się pacjentem poza 
placówką medyczną, dostęp do nowoczesnych terapii, 
dostęp do leków, na które będzie stać pacjenta. Wydaje 
się to standardem, a niestety nim nie jest. 
 
W jednej z pierwszych wypowiedzi przywołana została 
historia młodego mężczyzny, któremu lekarze musieli 
zespolić ranę na brzuchu, która rozeszła się na skutek 
zaserwowania mu parówek pierwszego dnia po operacji. 
Historię możesz przeczytać pod tym linkiem:  
https://europacolonpolska.pl/patient-story/historia-
roberta/. Przedstawiciele organizacji pytali m.in. dlaczego 
osoba poszkodowana nie może korzystać z reprezentanta 
i dlaczego miałaby zapłacić 300 złotych za złożenie 
wniosku, natomiast pani Magdalena Kołodziejczak  
z fundacji “My Pacjenci” wskazała konieczność stworzenia 
miejsca, w którym pacjent mógłby porównać 
poszczególne podmioty lecznicze. Sprawdzić jak dana 
placówka działa, jakie opinie od pacjentów otrzymała  
i w ten sposób zdecydować, gdzie chce być leczony.  
Z mojej perspektywy - perspektywy pacjentki - zmiany 
zaproponowane w propozycji tej ustawy są potrzebne, 
jednak widzę bardzo dużo niejasności. Myślę, że 
częściowo zostałyby one rozwiane, gdyby reprezentanci 
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rządu pochylili się nad każdym zadanym podczas tego 
spotkania pytaniem i poświęcili czas na odpowiedź. 

Agnieszka K. 

 
Wyprawa do tężni. W poprzednim numerze „Newslettera” 
pisałam o tężniach. 25.08 postanowiłam wybrać się na dach 
Galerii Północnej do tężni i opisać swoje odczucia. 
Spędziłam tam około pół godziny. To był bardzo przyjemnie 
spędzony czas. Siedziałam na leżaku przy samych tężniach, 
bo tam najbardziej mogłam wdychać jod. Odpoczęłam, 
odprężyłam i zrelaksowałam się. Byłam tam jeszcze zanim 
zaszło słońce, co dodatkowo sprzyjało mojemu relaksowi. 
Bardzo poprawił mi się nastrój i wróciłam do domu 
uśmiechnięta. Było na tyle fajnie, że na pewno jeszcze 
nieraz będę wracała do Galerii Północnej do tężni. 
Następnym razem przyjadę na dłużej.  

Ewelina 
 

Ewelina relaksująca się przy tężni. 
 

Sekcja Administracji  

 
Wieczór Wtorkowy z komediami.  
 
W ostatni wtorek odbył się kolejny wieczór wtorkowy. 
Olga zajęła się łączeniem i obsługą techniczną,  
ja poprowadziłem. Temat: najśmieszniejsze komedie. 
Zaczęliśmy przygotowywania do spotkania od postu na 
Facebooka. Stworzyliśmy grafikę ze straszliwym, 
puszystym, nieskazitelnie białym, potworem otoczonym 
nadgryzionymi czaszkami.  

 
 
Następnego dnia rozmawialiśmy o filmach polskich  
i zagranicznych, czarnych komediach, serialach, 
wspomnieliśmy o kabaretach i oczywiście o zabawnych 
książkach. Dużo osób stwierdziło, że nie zna zbyt wielu 
śmiesznych filmów i książek. Te, które znali, spokojnie 
wystarczyły na dwugodzinne spotkanie. Zastanawialiśmy 
się, czym jest śmieszność. Ktoś zauważył, że w straszliwych 
momentach mamy skłonność do śmiechu. Zauważyliśmy, 
że wiele komedii porusza bardzo istotne tematy, i że 
czasami śmiechowi towarzyszy poważna zaduma. 
Oczywiście wspomnieliśmy o Monty Pythonie, Louisie  
de Funès, Alfie z planety Melmac i o wielu innych. Prawie 
wszyscy stwierdzili, że warto poświęcać czas na komedie. 
Pojawiła się uwaga, że śmiech rzeczywiście może leczyć. 

Jan 

 
Na komediowym Wieczorze prowadzonym przez Jana 
może frekwencja nie dopisała, może spośród tych, którzy 
byli, niewiele osób miało się za fanów czy fanki komedii, 
ale jak zwykle ciekawie było porozmawiać. Zgodziliśmy  
się co do tego, że dużo więcej jest dobrych dramatów niż 
komedii, bo w ogóle ciężko zrobić naprawdę zabawny  
i niegłupi film w tym gatunku. Trochę pogadaliśmy  
o polskich czy brytyjskich klasykach, a nawet o książkach 
czy teatrze. Ktoś słusznie zauważył, że bawią nas bardzo 
różne rzeczy. Czasami też takie, które w zamyśle nie miały 
być śmieszne (np. horrory klasy B) albo które są 
jednocześnie – czasem pozornie – poważne 
(komediodramaty, czarne komedie czy filmy o wojennej 
tematyce). Jan jak zwykle super sprawdził się w roli 
prowadzącego! 

Olga 

 
Korowód Wolski 2021. W niedzielę 22.08 o 12:00 
spotkaliśmy się: Marta, Paweł, Ola i ja, Tadeusz przed 
WDpF. Czekaliśmy trochę, aby być w komplecie. 
Tramwajem dojechaliśmy do parku Szymańskiego, gdzie 
wyznaczono nam namiot przedostatni po lewej stronie. 
Wspólnie umocowaliśmy nasz WDpF-owy baner z bardzo 
interesującym logo. Rozłożyliśmy  nasze foldery dotyczące 
domu i jego działalności. Pomimo pandemii i bardzo 
skromnej ekspozycji, zainteresowanie było duże. 



Robiliśmy zdjęcia, a i nam je robiono. Były także wywiady 
z użyciem mikrofonu. Wyglądało wszystko na bardzo 
dobrze zorganizowane. Swój namiot mieli harcerze  
i zuchy, Marta poprosiła, żebym poszedł do ich namiotu  
i zapytał, z jakiej są drużyny. Dwie harcerki 
przyprowadziłem do naszego namiotu, by opowiedziały  
o swoich drużynach. Natomiast obok namiotu, który 
zajmowaliśmy, znajdował się jednoosobowy gabinet,  
w którym pewna kobieta pracowała intensywnie: 
artystycznie, odręcznie pisała różne rzeczy na czystych 
bawełnianych torbach. Dysponowała umiejętnością 
kaligrafowania różnych czcionek i liter tworząc bardzo 
ciekawe graficznie napisy. Pani, albo Barbara, skończyła 
studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej.  
Ma bardzo pewną, wyćwiczoną rękę. Prowadzi szkołę 
kaligrafii.  

Tadeusz 

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Warszawski Dom pod Fontanną na Korowodzie 
Wolskim!  
 
Paweł i Marta: Na Korowodzie Wolskim byliśmy  
w składzie: Paweł, Ola, Marta, Tadeusz. Nasze stoisko 
odwiedzili liczni mieszkańcy, którym opowiadaliśmy  
o naszych działaniach oraz Bolek (były pracownik WDpF, 
obecnie członek Komisji Rewizyjnej naszego 
stowarzyszenia) i Piotrek (członek WDpF). Kilka razy 
zagraliśmy w grę Memory, która polega na tym, że 
szukamy pary takich samych kart. Na kartach są hasła 
związane z WDpF. Ola opowiadała o wylosowanych 
hasłach. Marta i Paweł byli poproszeni o powiedzenie 
paru słów o WDpF do mikrofonu. Tadeusz zagadywał 
osoby, które przyszły na Korowód. Wokół nas było kilka 
stanowisk innych organizacji: Spółdzielni Socjalnej Wola, 
MAL Kotłownia, Fundacji Emeryt, Urzędu Dzielnicy Wola, 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, Straży 
Miejska, Hufca ZHP Warszawa-Wola. Dziękujemy 
organizatorom: Fundacji Kreatywni w działaniu za miłe 
przyjęcie i przygotowanie wydarzenia! 
 
Ola: Trafiliśmy na ładną pogodę. Bardzo wartościowa była 
dla mnie możliwość poznania organizacji działających na 
Woli, ich oferty, a także osób, które je reprezentowały. 
Wciągnęłam się też w opowiadanie innym na temat WDpF 
i modelu Domu-Klubu. 
 
Tekst Tadeusza o Korowodzie znajdziesz w części Sekcji 
Administracji. 
 

Ola, Tadeusz i osoby odwiedzające nasze stoisko. 
 

W oczekiwaniu na mieszkańców. 
 
Stowarzyszenie SPOZA. Od roku jestem członkiem 
projektu w Stowarzyszeniu SPOZA. Najbardziej podobały 
mi się warsztaty grupowe. Bardzo ciekawe dla mnie było 
ćwiczenie, jak odgrywaliśmy scenki z rozmów 
kwalifikacyjnych telefonicznie i na żywo. Myślałam, że nie 
jestem w stanie go wykonać, ale dzięki bardzo miłym 
paniom prowadzącym uwierzyłam w siebie. Przyszłam na 
zajęcia z przekonaniem, że nie mam żadnych mocnych 
stron, a wyszłam uświadomiona, że każdy ma jakieś 
mocne strony. Jak tylko mam odpowiednie narzędzia, to 
jestem kreatywna. Czas na tych warsztatach był bardzo 
udany. Stworzyłam z moim trenerem pracy plan zajęć 
indywidualnych dopasowany do moich potrzeb. Moim 
zadaniem było codziennie przez dwa tygodnie zapisywać 
miłe rzeczy, które mnie spotkały. To ćwiczenie wciągnęło 
mnie tak bardzo, że jednak do tej pory je wykonuję. 
Umocniło mnie. Pozwoliło mi dostrzec, że nie wszystko  
w moim życiu jest złe. 

Ewelina 

Więcej informacji o projekcie: 
https://www.spoza.org.pl/projekt-laboratorium-
zatrudnienia-.html 
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Zapraszamy do SKP oraz informacja o spotka -
niach o ścieżkach zawodowych.  Jeśli poszukujesz 
pracy, chcesz popracować nad swoim CV lub trapi Cię 
pytanie związane z zatrudnieniem, zapraszamy  
do Samopomocowego Klubu Pracy! Skontaktuj się  
z Olą: a.kowalska@wdpf.org.pl lub zadzwoń na numer 
SZE: 518 580 898. SZE zaplanowała spotkania o ścieżkach 
zawodowych we wrześniu. Zajmiemy się na nich tematem 
CV. Planujemy spotkanie dotyczące rodzajów CV oraz 
warsztaty praktyczne z tworzenia CV w programie Canva. 
Na warsztaty będą obowiązywać zapisy. Szczegóły 
wkrótce!  
 
Informacje na temat wydarzeń zewnętrznych .  Pod 
linkiem propozycja dla osób pracujących, które nie czują 
się pewnie w obsłudze komputera, a chciałby podnieść 
swoje kwalifikacje: Instytut Badań nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem Prywatnym (iped.pl). Osoby 
rozważające studia za granicą być może zainteresuje 
informacja o targach edukacji międzynarodowej. Więcej 
informacji pod linkiem: Rejestracja – Elab Education Expo. 

Ola 

 
Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO" jest współfinansowane ze 
środków m.st. Warszawy. 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Prośba Miasta o wypełnienie ankiety dotyczącej 
Warszawskiego Programu Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2010 -2020. Liczę,  
że odpowiedzi udzielone przez członków i członkinie 
WDpF pomogą Miastu bardziej adekwatnie zaplanować  
i finansować działania w przyszłych latach. 
  
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na zlecenie 
Miasta konsorcjum firm EU-Consult sp. z o.o. oraz Utila sp. 
z o.o przeprowadza ewaluację końcową Warszawskiego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
na lata 2010-2020. W ramach prac zaplanowano m.in. 
realizację badań ankietowych z odbiorcami realizowanych 
działań. W związku z tym zachęcamy Państwa do 
wypełnienia krótkiej, 10-minutowej, ankiety internetowej, 
która dostępna jest pod linkiem: 
https://euconsult.info.pl/2/index.php/782677?newtest=
Y&lang=pl 
 
Informujemy, że wyniki prezentowane będą wyłącznie  
w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez 
możliwości identyfikacji respondenta. 
 

 
Jedno z pytań w ankiecie. 

 
Zespół pracowniczy.  Do 3 września na urlopie jest 
Kasia, a do 31 sierpnia Olga. Ola De. jest dalej na 
zwolnieniu lekarskim. 
 
Aneksy do naszych umów dotacyjnych zostały 
zaakceptowane przez Biuro Pomocy i  Projektów 
Społecznych.  Teraz czekamy na wiadomość, kiedy 
papierowe wersje dokumentów będą do podpisu. 
 
Referencje od WDpF dla Fundacji  eFkropka.  
Fundacja eFkropka, z którą współpracujemy, zamierza 
ubiegać się o status OPP (organizacji pożytku publicznego) 
i w związku z tym poprosiła WDpF o wystawienie 
referencji. Omawialiśmy ten temat na spotkaniach sekcji 
oraz Zebraniu Generalnym. O efektach tych rozmów 
poczytasz w podsumowaniu Zebrania Generalnego.  
Przy tej okazji warto sobie przypomnieć, co oznacza status 
OPP, podpowiedź chociażby z Wikipedii 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_po%C5%BCytk
u_publicznego. Nasze stowarzyszenie ma status OPP, 
dzięki czemu możemy na przykład pozyskiwać 1%. 

Materiał z Biura przygotowała Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 
Generalnego 27.08.2021 r.  

 
Prowadzenie: Ola, Notowanie: Julia, Łączenie: Marta 
Obecni: Agnieszka K, Jacek Ż, Jacek S, Wiesława D. 
 
Zaproponowany przez Biuro (Martę) wniosek dotyczący 
wystawienia referencji Fundacji eFkropa został przyjęty  
w całości. 
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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 – Piotr;  
korekta – Tadeusz i Jacek. 

 
*** 

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. 
 

 

W referencjach zawarliśmy m.in. krótki opis współpracy 
WDpF z eFkropką (przy Kongresach Zdrowia Psychicznego, 
Marszach Żółtej Wstążki, Wolskim Zespole ds. Wspierania 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w ramach projektu 
„Mój cel? Samodzielność”). Dodaliśmy informacje i opinie 
odnośnie działań Fundacji, np. że prowadzą liczne działa-
nia, które włączają w debatę publiczną kwestie zdrowia 
psychicznego (np. wystąpienia medialne, webinary, szko-
lenia antydyskryminacyjne), że we wszystkie działania 
Fundacji zaangażowane są bezpośrednio osoby doświad-
czające problemów zdrowia psychicznego. Wspomnieli-
śmy także, że w naszej ocenie eFkropka jest rzetelnym, in-
spirującym i skutecznym partnerem działań zmierzających 
do poprawy jakości życia osób doświadczających proble-
mów zdrowia psychicznego w Polsce. 
 

Cała treść referencji jest do wglądu w skrzynkach  
e-mailowych trzech sekcji oraz była wysłana do członków 
i członkiń, którzy udostępnili nam adres e-mailowy. 
 
Ogłoszenia: PILNE: Wiesława ponownie przekazała, że  
poszukuje osoby, która pojedzie z nią na turnus rehabilita-
cyjny od 7.10 do 21.10 w Gdańsku-Jelitkowie Osoby 
chętne powinny jak najszybciej zgłosić się do pracowni-
ków, którzy przekażą numer do Wiesławy. Opłatę za  
turnus w wysokości 700 zł trzeba uiścić do 3.09. 

Iwona ma drukarkę, która nie działa po podłączeniu do 
laptopa i poszukuje pomocy w naprawie. 

Przyjęliśmy harmonogram na kolejny tydzień. 
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