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NASZE STOWARZYSZENIE 
 

Drodzy Członkowie i Szanowne Członkinie  
naszego Stowarzyszenia! 

 
Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia Zespół Regionalny 

Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  
w środę 22 września 2021 roku o godz. 16.30. Drugi 

termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku 

quorum) ustala się na środę 22 września 2021 roku  

o godz. 17.00. 

 
Członkowie WDpF, którzy nie należą do Stowarzyszenia, 

mogą do niego dołączyć! Więcej informacji można 

otrzymać u członków Rady lub w swojej Sekcji.  
To Stowarzyszenie formalnie reprezentuje WDpF np. we 

współpracy z Urzędem m.st. Warszawa! :) Zapytaj  

w swojej sekcji, dlaczego warto. 
 

Zebranie Walne odbędzie się w formie hybrydowej, 
jednocześnie w WDpF oraz na Zoomie. Obecność w WDpF 

możliwa będzie dla ograniczonej liczby osób, zależnie od 

aktualnie ustalonych przez społeczność WDpF limitów. 
Chęć uczestnictwa stacjonarnego należy zgłaszać do  

16 września pisząc na adres [rada.wdpf@gmail.com]. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Osoby chętne do uczestnictwa na Zoomie prosimy  

o wcześniejszą instalację aplikacji Zoom na komputerze 
lub tablecie/smartphonie. Link/nazwa i hasło do Zebrania 

zostaną wysłane mailowo na dobę przed Zebraniem.  
 

 

 
 

 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego  

i Sekretarza Walnego Zebrania. 
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 

Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego 

Zebrania. 

4. Sprawozdanie Rady Koordynacyjnej z działalności 

Stowarzyszenia w roku 2020. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 
2020. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności  

w roku 2020. 
7. Sprawozdanie Komisji Etyki z działalności w roku 

2020. 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 
2020. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za  
rok 2020 oraz przeznaczeniu zysku z roku 2020. 

10. Wolne wnioski. 
11. Obchody XX-lecia WDpF. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania. 
 

Jednocześnie chcemy przypomnieć, że zgodnie  

z art. 12 statutu, członkowie Stowarzyszenia zobowiązani  
są do regularnego opłacania składek członkowskich. 

Prosimy zatem o uregulowanie składek członkowskich  
za rok 2021 w wysokości 12 zł (przelewem lub osobiście 

przed/po Walnym). 
Z wyrazami szacunku  

w imieniu Rady Koordynacyjnej 

Mirosław Horbaty  

 Przewodniczący 

 
 

 
 



Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Z przykrością informujemy, że zmarł Krzysztof Lipiński, 

członek Sekcji Zatrudnienia i Edukacji. Krzysztof był 
członkiem WDpF od 2008 roku, w ostatnich latach 

związany z Sekcją Zatrudnienia i Edukacji. Informacja  

o śmierci została przekazana przez członka rodziny 
Krzysztofa. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy 

współczucia. 

 

Spotkania o ścieżkach zawodowych we wrześniu.  
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  

z harmonogramem tych spotkań! Podczas pierwszego 

porozmawiamy o tym, na co warto zwrócić uwagę 
tworząc CV, jakie są rodzaje CV, które lepiej sprawdzi się 

dla kogo, a na warsztatach będzie można umiejętności 
tworzenia CV przećwiczyć w praktyce. Osoby 

zainteresowane warsztatem, prosimy o kontakt z Sekcją 

Zatrudnienia i Edukacji na numer telefonu Sekcji lub 
mailowo na adres Oli a.kowalska@wdpf.org.pl. 

 

 
Uwaga techniczna od Anety, prowadzącej warsztaty: 
W czasie warsztatów każdy z uczestników będzie 

pracował na indywidulanym koncie w programie Canva, 

dlatego przed warsztatami warto mieć już założone 
własne konto (jeśli potrzebujesz wsparcia w założeniu go, 

skontaktuj się z SZE). Warto również przygotować 

wcześniej informacje, które chciałoby się zawrzeć  

w swoim CV. 
Ola w imieniu Sekcji Zatrudnienia i Edukacji 

 

Newsletter Clubhouse International .  

W najnowszym Newsletterze Clubhouse International 
zaprasza do zdalnego udziału w wystąpieniu gościa 

specjalnego na Międzynarodowym Seminarium 
Światowym Domów-Klubów zatytułowanym „SPROSTAĆ 

WYZWANIU ZMIAN 2021”. Podczas tego wirtualnego 

wydarzenia w dniach 4-8 października 2021 dr Daniels 
podzieli się swoimi poglądami na zmieniający się światowy 

krajobraz zdrowia psychicznego w zakresie potrzeb, 

możliwości i obaw oraz Model Domu-Klubu, jako ważnego 
elementu systemów opieki zdrowia psychicznego na 

całym świecie. Dr Daniels jest dyrektorką generalną Cape 

Mental Health, agencji patronackiej dwóch Domów-

Klubów w RPA. Jest zaangażowana w rozwiązywanie 

globalnych problemów związanych ze zdrowiem 
psychicznym, szczególnie w Afryce Południowej i krajach 

o niskim i średnim dochodzie. Dr Daniels zachęca do 

większych inwestycji w usługi zdrowia psychicznego  
i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, 

zorientowanych na społeczność i proces leczenia w celu 

zapewnienia ludziom na całym świecie dostępu do 
właściwej opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Można 

już się rejestrować na to wydarzenie. Elastyczny grafik 

seminarium będzie uwzględniał wiele stref czasowych. 
Robert 

 
Co słychać w naszej Sekcji?  W poprzednią środę na 

miejscu było sześć osób z SZE, dwie osoby w Okresie 

Orientacji i trzy pracowniczki, a na piątek zapowiedziało 
się osiem osób. Ludzie umawiają się o różnych porach, 

więc mieścimy się w limicie 10 osób. Nasza Sekcja działa 

stacjonarnie w środy i piątki. Ponieważ na działania 
Samopomocowego Klubu Pracy potrzeba więcej czasu, to 

we wtorki też można się umawiać (jedynie we własnych 
sprawach zawodowych). Kilka osób skorzystało z tej opcji. 

Gdy jesteśmy na miejscu, mamy sporo na głowie. Ostatnio 

porządkowaliśmy biblioteczkę edukacyjną, szykowaliśmy 
teksty i grafiki na Facebooka, dzwoniliśmy do członków  

i członkiń. Na jednym ze spotkań Sekcji, zastanawialiśmy 

się, jak zachęcać pracodawców by zatrudniali członków  
i członkinie w ramach Zatrudnienia Przejściowego. 

 
Jak zapytałam Anetę, co słychać w SZE, to odpowiedziała, 

że zawsze coś się dzieje, jak nie Korowód Wolski,  

to spotkanie o ścieżkach zawodowych czy spotkania  
z angielskim. 

 

Dopóki mamy w WDpF ustalony limit osób i nasza Sekcja 
jest na miejscu przez dwa dni (a nie pięć), konieczne jest 

wcześniejsze uprzedzanie, że się przyjdzie. Nawet  

mailto:a.kowalska@wdpf.org.pl


o 9:00 rano możesz zatelefonować, napisać sms lub  

e-maila i zapowiedzieć się. Przychodzenie „z marszu”,  

tak jak za starych czasów, na razie nie jest możliwe.  
Marta 

 

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! 
 

Spotkanie Rady Organizacji  Pacjentów przy 
Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) –  ciąg dalszy.  

Wiecie już, że ja i Agnieszka uczestniczyłyśmy w spotkaniu 
o Ustawie o jakości w opiece zdrowotnej  

i bezpieczeństwie pacjenta. Dogadałyśmy się, że zabiorę 

głos i przekażę opinie i pytania, które spłynęły od osób ze 
społeczności WDpF. Przekazałam komentarz Andrzeja D. 

wyrażający obawy, że tworzona jest kolejna, 

skomplikowana procedura. RPP zapewnił, że w przypadku 

ubiegania się o świadczenie kompensacyjne po stronie 

pacjenta do wypełnienia będzie jedynie prosty wniosek,  
w którym opisze swoimi słowami, co się wydarzyło  

w czasie leczenia szpitalnego oraz dołączy dokumentację 

medyczną. Powiedział, że opisane w Ustawie 
postępowanie ma być prostsze od sądowego. 

Sugerowałam również, że rok na złożenie wniosku  

o przyznanie świadczenia kompensacyjnego to dla 
niektórych pacjentów może być zbyt krótko (na to 

zwracały uwagę bodajże Iwona W. i Kasia B.). 

Wspomniałam, że dojście do kondycji psychicznej,  
w której pacjent będzie gotowy podjąć starania  

o świadczenie kompensacyjne (czasem po długotrwałym  
i wyczerpującym kryzysie zdrowia psychicznego  

i związanym z tym leczeniem szpitalnym) bywa dłuższe  

i poprosiłam o rozważenie wydłużenia tego terminu.  
Do tego Rzecznik nie zdążył się odnieść (podobnie jak do 

wielu uwag innych organizacji). Kilka organizacji 

zaapelowało, aby obniżyć wysokość opłaty za złożenie 
wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego  

(300 zł). WDpF poparł ten głos. Rzecznik odniósł się do tej 
kwestii argumentując, że wszędzie na świecie pobierana 

jest opłata za złożenie podobnego wniosku (urzędy 

ponoszą koszty materiałów biurowych, wysyłki 
dokumentów, zatrudniania pracowników itp.), że ma to 

służyć ustawieniu bariery dla zgłoszeń fałszywych oraz że 

w uzasadnionych sytuacjach organy administracji 

państwowej są uprawnione do zwolnienia osoby z takiej 

opłaty. 

 

 
Marta podczas spotkania 

 

Jeśli dobrze zrozumiałam, to organizacje były poproszone 

o spisanie swoich uwag do Ustawy i zgłoszenie ich 
formalnym trybem. Czy to oznacza, że szereg pytań  

i komentarzy przekazywanych na spotkaniu nie zostanie 
uwzględniony? Tego nie wiem. Za to cieszę się, że Ustawa 

wywołała zainteresowanie u kilku członków i członkiń. 

Może następny krok to udział w posiedzeniu Rady? 
Marta 

 

Relacja z zadań w WDpF.  26 VIII po dłuższej przerwie 

przyszłam do Domu-Klubu. Wzięłam udział w spotkaniu 

Sekcji Zatrudnienia i Edukacji. W końcu nie miałam 
problemów z aktywnym udziałem, uczestnicząc z domu 

korzystam z czatu, co utrudnia udział w spotkaniach.  

Zgłosiłam się do napisania maila grupowego z Julią, potem 
z Agnieszką zajęłam się porządkowaniem tablicy 

informacyjnej Sekcji Obsługi Domu. Zdejmowałyśmy 
kartki z nieaktualnymi informacjami. Informacje aktualne 

zostawiłyśmy. Resztę wydrukowałyśmy, wydrukowane 

materiały przycięłam tak, aby zmieściły się na tablicy. 
Niektóre kartki przed powieszeniem na tablicę zszywałam 

i wkładałam do koszulek. Udało nam się zmieścić  

na tablicy wszystko to, co chciałyśmy. Znalazła się tam np. 
oferta tygodniowego i weekendowego klubu „Fajrant” 

oraz Stowarzyszenia „Animo”. W trakcie porządkowania 
tablicy SOD, Agnieszka zrobiła mi zdjęcia. Później nauczyła 

mnie obsługiwać program Canva, w którym można robić 

prezentacje. Planujemy w nim zaprojektować e-booka 
kulinarnego. Następnie pokazała mi, jak obsługiwać 



laminarkę i zalaminowałam instrukcję obsługi 

mikrofalówki. Zawisła ona na ścianie.  
Ewelina 

 

Ewelina przygotowuje materiały 

 

Sekcja Administracji 
 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek 2 września 
zmarła Irena Anna Nowicka, członkini Sekcji 

Administracji WDpF od 2005 roku. Ania – bo tak Ją 

nazywaliśmy zgodnie z Jej życzeniem – od lat mieszkała 
w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”. Jeszcze niedawno 

wzięła udział w naszym Wieczorze Wtorkowym 

poświęconym poezji – przeczytała nam jeden spośród 

wielu przepięknych wierszy, które napisała.  

 
Żegnamy Cię Aniu! Będziemy o Tobie i Twojej poezji 

pamiętać. Bliskim składamy wyrazy współczucia.  

 
Pogrzeb ma się odbyć w środę 8 września w Ursusie, 

szczegółowe informacje poznamy jutro i będziemy się 
nimi dzielić. 

 
Właśnie niedawno wróciłem z Domu-Klubu pod 

Fontanną w Warszawie.  Niestety dzisiejszy dzień  

z fontanną miał wiele wspólnego – prawie cały dzień siąpił 

deszcz. Wziąłem pelerynę, ale dolne partie, a dokładnie 

stopy, były narażone na wilgoć. Jednakowoż nie 
narzekam. Chciałbym tu napisać kilka zdań na temat 

naszego fontannowego personelu. Nie będą to słowa 

krytyczne, negatywne – wprost przeciwnie i tutaj myślę, 
że moi współbracia i koleżanki podzielą moją opinię. Mam 

nadzieję, że nikt się nie znajdzie, coby się nie zgodził,  

że wszyscy traktują nas z wielką kulturą i sprawiedliwie. 
Ale jeśli chodzi o nas, często jesteśmy niecierpliwi, a to 

spotyka się z prostą wspaniałomyślnością. Istnieją również 

trudne sprawy, ale są one rozwiązywane łagodnie  

i tolerancyjnie. Wydaje się, że dobre opinie, chwalebne 

zdanie prawie każdego człowieka uskrzydla i czyni go 
lepszym i pełnym większego zaangażowania i zamiłowania 

do satysfakcjonującej pracy. Nie muszę tu pisać o tym, co 

wiąże go z tymi, dla których służy pomocą, radą i dobrocią. 

Myślę, że każdy zna ten wyraz i to uczucie mi-ło-ści – 
dziękujemy wam za to, a szczególnie Oli, która od nas 

odchodzi. Cześć i do widzenia Olu – do zobaczenia.  
Tadeusz 

 

Rowerowy wieczór wtorkowy.  Okazało się, że w SA 
całkiem sporo osób lubi rowerowe wycieczki. Krótsze czy 

dłuższe, z celem czy bez, ale właśnie na dwóch kółkach. 

Jeśli chcesz porozmawiać o swoich rowerowych 
doświadczeniach, trasach, sprzęcie albo po prostu 

posłuchać trochę na ten temat, to zapraszamy we wtorek 

od godz. 17:30 (skajpowo i telefonicznie). Spotkanie 
poprowadzi Jan z SA. Temat jest szczególnie aktualny, bo 

wygląda na to, że czeka nas jeszcze kilka tygodni 

przyjemnej pogody! 
Jacek i Jan 

 

Poniedziałek w SA.  

Jacek: W poniedziałek odwiedził nas Michał 

zainteresowany członkostwem w WDpF. Poznał Dom-
Klub, wziął udział w realizacji różnych zadań. Byliśmy na 

poczcie wysłać zaproszenia na walne zebranie naszego 

stowarzyszenia, a także zrobiliśmy korektę „Newslettera”. 
Na spotkaniu zaplanowaliśmy też wspomniany powyżej 

Wieczór Wtorkowy, na który serdecznie zapraszamy!  
 

 
Michał, Jacek i Tadeusz robią korektę poprzedniego wydania 

„Newslettera”, fot. Agnieszka. 

 

Michał: W poniedziałek byłem pierwszy raz w Domu pod 
Fontanną. Jacek opisał mi działanie domu i zapoznał ze 



wszystkim. Zrobił to bardzo solidnie. Tadeusz również był 

wobec mnie bardzo miły i wszystko przebiegło ok.  

W Domu bardzo mi się podoba. Uważam, że jest dobra 
organizacja i sensowne zasady. Dom pod Fontanną jest 

dobrym miejscem w mojej opinii. Wszystko jest bardzo 
dobrze. 

 

 
Michał, Tadeusz i Jacek wychodzący na pocztę, fot. Agnieszka. 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Rekrutacja nowego pracownika/pracowniczki 
projektu w Sekcji  Zatrudnienia i  Edukacji.  Nasze 
ogłoszenie o pracę jest opublikowane na stronie ngo.pl.  
O rekrutacji pisaliśmy też na naszym FB. Na zgłoszenia 
kandydatów i kandydatek czekamy do 12 września. Zależy 
nam na szerokim rozpowszechnieniu ogłoszenia, dlatego 
prosimy o jego promocję :) 
 

Zespół pracowniczy.  Od 13 do 17 września na urlopie 
jest Agnieszka K.  
 
Rozmowy w ramach ewaluacji  Warszawsk iego 
Programu Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2010 -2020. Marta (jako 
przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego 
ds. Niepełnosprawności) brała udział  
w wywiadzie grupowym odnośnie powyższego Programu. 
Wciąż przed nami wywiad pogłębiony dotyczący 
realizowania naszego projektu pt. „WYKORZYSTAJ SZANSĘ 
– WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO”. 

Materiał z Biura przygotowała Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 03.09.2021 r.  

 

Za ZG odpowiadała Sekcja Administracji, osoby tech-

niczne: Agnieszka (łącząca), Jacek (prowadzący), Olga  
(notująca). 

 
Poza tym udział wzięli: Piotr C., Paweł B., Marta, Ola K., 

Julia, Jan M. 

 
Marta przekazała dwie smutne informacje na początku 

Zebrania. Zmarł Krzysztof Lipiński, członek SZE od 2008 r. 

Zmarła też Anna Irena Nowicka, członkini SA od 2005 roku, 
ostatnio mieszkająca w DPS „Leśny".   

 
Harmonogram został przyjęty. 

  

https://ogloszenia.ngo.pl/349172-pracownik-pracowniczka-projektu-w-sekcji-zatrudnienia-i-edukacji-warszawskiego-domu-pod-fontanna.html


 
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 – Olga, Tadeusz, Maciek, Jan, 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. 
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