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NASZE STOWARZYSZENIE 
 

Droga Społeczności WDpF! Im silniejsze Stowarzyszenie, 
tym mocniejszy Dom-Klub. Dlatego zachęcamy do 
dołączenia do Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego, dzięki czemu będziecie mogli 
uczestniczyć w Walnym Zebraniu, które odbędzie się już  
w tę środę o godzinie 16:30 w formie hybrydowej!  
O szczegóły pytaj w swojej sekcji lub pisząc maila na 
adres rada.wdpf@gmail.com. 

 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Tadeusz,  członek Sekcji  Obsługi Domu, odwiedził  
WDpF po długiej przerwie.  Opowiedział nam o swojej 
pasji tworzenia ładnych rzeczy. Podarował nam 
przepiękne świeczniki własnej roboty – są z prawdziwego 
drewna, ręcznie malowane! Wyobrażacie sobie, ile ciepła 
dadzą nam w czasie zbliżających się wielkimi krokami 
jesiennych wieczorów?  

Kasia 

 

 

W waszym towarzystwie uczę się pokory  
i  odzyskuję wiarę w drugiego człowieka.  Klub,  
a właściwie Dom pod Fontanną, jest dla mnie azylem  
i miejscem, gdzie dobrze się czuję, tak jak wśród swoich 
przyjaciół i dobrych znajomych. Chciałem się z wami 
podzielić efektem mojego hobby, jakim jest praca  
w drewnie i przekazać Domowi 12 mini świeczników. 
Myślę, że będzie je można wykorzystać przy okazji jakiejś 
imprezy czy też spotkania. Pozdrawiam, do zobaczenia!  

Tadeusz K. 

 

Włoska zupa minestrone.  
Składniki: 

 2 marchewki 

 2 cebule 

 3 łodygi selera naciowego 

 1 cukinia 

 200 g fasolki szparagowej zielonej (nie miałam) 

 1 puszka białej fasoli z zalewą 

 pół puszki groszku konserwowego 

 3 ząbki czosnku (dodałam czosnek w proszku,  
nie miałam ząbków) 

 dwie garście szpinaku (nie dałam) 

 250 g makaronu (nie dałam) 

 1 kilogram pomidorów obranych i pokrojonych  

w kostkę (nie dałam) 

 pół czerwonej i pół żółtej papryki 

 1 litr passaty pomidorowej 

 500 ml przecieru pomidorowego 

 1 litr bulionu drobiowego 

 sól oraz pieprz do smaku 

 1 płaska łyżka wędzonej słodkiej papryki  
(nie miałam, użyłam po prostu słodkiej) 

 3 łyżki oleju lub oliwy (użyłam oleju) 

 do podania tarty parmezan z mleka zwierzęcego 
lub wegański (nie miałam) 

 
Przygotowanie: 

1. Cebule i marchewki obieram i kroję w kostkę.  
Kroję w kostkę też paprykę. 

mailto:rada.wdpf@gmail.com


2. Rozgrzewam olej w garnku i podsmażam warzywa. 
3. W międzyczasie myję i kroję w plasterki łodygi selera 

naciowego. Też dodaję je do zupy. 
4. Gdy warzywa zmiękną, dolewam passatę, przecier 

oraz bulion. Dodaję tyle wody, aby danie miało 
konsystencję zupy. Dodaję sól, pieprz i słodką 
paprykę. Gotuję około 10-12 minut. 

5. Na koniec dodaję fasolę z zalewą oraz groszek. 
Wyłączam gaz i zostawiam zupę na 5 minut. 

Smacznego!  
 

Korzystałam z tego przepisu:  
https://www.olgasmile.com/minestrone.html  

Ewelina 
 

Sekcja Administracji 
 

W tym tygodniu w Sekcji  Administracji  bez nad-
zwyczajnych wydarzeń, ale fajnie :)  Po długiej 
przerwie w WDpF pojawił się Bartek O. z SA i Tadeusz K.  
z SOD (tymczasowo w SA). Byli też stali niemal bywalcy. 
Jednym z nich jest Jan, który regularnie działa w SA (w tym 
składa Newsletter), ale też coraz częściej prowadzi 
arcyciekawe Wieczory Wtorkowe. Dziś Jan wspomina 
rowerowy Wieczór Wtorkowy, a Tadeusz S. swoje 
pierwsze spotkanie z językiem angielskim!  
 

We wtorek 7 września odbyło się spotkanie 
poświęcone tematowi rowerów.  Mi przyszło go 
poprowadzić, Jacek zajmował się łączeniem. Rozmowa 
była bardzo żywiołowa i spontaniczna. Mówiliśmy  
o ulubionych trasach, pierwszych rowerach, jeździe  
bez trzymanki i na wiele innych tematów. Jeżeli ktoś nie 
posiada własnego roweru, a chciałby sobie trochę 
pojeździć, istnieje możliwość wypożyczenia roweru 
miejskiego. I można też wypożyczyć rower na dłuższy czas 
niż na kilka godzin, niestety jest to dosyć drogie. 
Zachęcamy wszystkich do wycieczek rowerowych,  
na słoneczną pogodę i na deszcz i odważnych na śnieg. 

Pozdrawiam, 
Jan 

 

 

Moja pierwsza lekcja.  Na razie wziąłem udział  
w jednej (pierwszej) lekcji języka angielskiego. Marianna 
prowadzi lekcje początkowe polegające na szukaniu 
antonimów i synonimów w tym języku i stosowaniu ich  

w różnych zdaniach. Używanie tych przeciwstawnych 
określeń, ponieważ nie wziąłem okularów, wykonywałem 
z Marianną. Dostałem wydrukowaną listę przymiotników, 
aby można było dobierać ich odpowiedniki w angielskich 
zdaniach – co jest czasem trudnym zadaniem – 
szczególnie jak znajomość słów jest na niskim poziomie. 
Myślę, że jeżeli wytrwam w tych początkowych 
ćwiczeniach, to może będę w stanie poznać zasady  
i prowadzić konwersacje w tym niełatwym języku. 

Tadeusz S. 
 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Podziękowanie i  pożegnanie.  Czasem pewne rzeczy 
życiowe trzeba uporządkować, co stawia nas przed 
różnymi wyborami. W najbliższym czasie zakończę moją 
pracę w Warszawskim Domu pod Fontanną. Chciałam 
wszystkim bardzo pięknie podziękować za ten czas, 
wspólną pracę ramię w ramię, za to, że miałam to 
szczęście Was poznać. Dziękuję za wszystkie rozmowy, 
poczucie wspólnoty, szczególnie w czasie zamknięcia  
w domach związanego z pandemią. Bardzo mocno 
trzymam kciuki za to, by Dom-Klub trwał i pięknie się 
rozwijał, a razem z nim oczywiście jego członkowie  
i członkinie. W czasie mojej pracy mogłam poczuć 
prawdziwą wymianę – ja miałam możliwość kogoś 
wesprzeć w danej rzeczy, czy zrobić coś dla Domu-Klubu, 
a ktoś inny nauczył mnie, jakie są rodzaje wierteł, podzielił 
się ciekawą myślą, cenną wskazówką czy dobrym słowem. 
To było piękne i jestem za to bardzo wdzięczna. Trzymam 
za Was bardzo mocno kciuki, a Wy trzymajcie za mnie! 

Ola Ka 

 

 
Obrady komisji, na zdjęciu: Agnieszka, Julia, Jacek, Marta i Ola 

 

https://www.olgasmile.com/minestrone.html


Trwają prace komisji  rekrutacyjnej!  
Z racji trwających poszukiwań pracownika do Sekcji 
Zatrudnienia i Edukacji, w środę zebraliśmy się w składzie: 
Julia, Marta, Jacek, Agnieszka, Ola i Kasia (na Skype),  

by wybrać osoby, które zaprosimy na rozmowy 
rekrutacyjne. Pierwsze rozmowy już za nami, kolejna 
rozmowa odbędzie się we wtorek. Trzymajcie kciuki  
za wybór nowego pracownika!  

Julia 

 
Międzynarodowe Seminarium Domów -Klubów od 
4 do 8 października 2021!  Pierwszego dnia 
(poniedziałek) czeka nas Sesja Otwierająca, kolejne  
dni (wtorek-czwartek) to piętnaście forów, na których 
będą poruszane tematy związane z ruchem Domów-
Klubów i codziennym ich działaniem, a ostatniego dnia 
(piątek) będzie Sesja Zamykająca. Udział w Seminarium to 
unikalna okazja, by dokształcać się w modelu Domu-Klubu  
i przenosić praktyczne doświadczenia Domów-Klubów  
z całego świata na nasz warszawski grunt. Przykładowe 
tematy, żywe ostatnio również u nas: „Wykorzystać 
moment: rozwój Zatrudnienia Przejściowego a obecny 
rynek pracy” czy „Dom-Klub po pandemii: wznawianie 
Dnia Zorientowanego na Pracę”. Harmonogram i tematy 
dostępne po angielsku: https://clubhouse-intl.org/wp-
content/uploads/2021/09/2021-World-Seminar-
Schedule_09-10-21.pdf  
 
Dużo wskazuje, że będziemy mogli pokryć koszty dla 
trzech osób (w tym członka/członków) z naszej dotacji,  
a nie ze środków własnych. Zainteresowanie udziałem jak 
najszybciej zgłoś w swojej sekcji bazowej. Potrzebna jest 
znajomość angielskiego, dostęp do internetu  
i smartfon/laptop/tablet oraz gotowość do przekazywania 
wiedzy i doświadczeń z Seminarium w naszym  
Domu-Klubie :) 

Marta 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Podziękowanie i  życzenia dla Oli  K.  Bardzo Ci 
dziękujemy, Olu, za ponad dwa lata codziennej 
współpracy z nami. Długo byłaś ważnym, mocnym 
wsparciem Sekcji Obsługi Domu, a ostatnio tchnęłaś nowe 
siły w działania Samopomocowego Klubu Pracy, spotkania 
o ścieżkach zawodowych i nasze Zatrudnienie Przejściowe 
i wszystko, co składa się na projekt WYKORZYSTAJ SZANSĘ 
– WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO. Dziękujemy i serdecznie życzymy  
Ci wielu sukcesów na Twojej zawodowej i życiowej ścieżce 
– wszystkiego dobrego!   
 
 

Trwają rozmowy rekrutacyjne z osobami 
zainteresowanymi pracą w projekcie 
WYKORZYSTAJ SZANSĘ –  WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJSCIOWEGO.  Komisja 

rekrutacyjna wybrała trzy osoby – trzymajmy kciuki,  
by udało się spośród nich wyłonić nowego pracownika!  
 
Działania prozatrudnieniowe WDpF, w tym 
rozwój Zatrudnienia Przejściowego w 2022 roku, 
zależeć będą w dużym stopniu od tego ,  jakie 
środki uzyskamy od Miasta na nową edycję ww. 
projektu (obecna trwa do końca listopada). Marta  
i Kasia, przy wsparciu Danusi, przekazały do Biura Pomocy 
i Projektów Społecznych (BPiPS) Miasta informacje  
o naszych potrzebach merytorycznych i finansowych. 
BPiPS zapytało wszystkie organizacje pozarządowe, 
których długofalowe projekty kończą się w tym roku, o ich 
oczekiwania. Miejmy nadzieję, że BPiPS poprze starania 
wszystkich tych organizacji i ich potrzeby zostaną 
uwzględnione w podziale budżetu m.st. Warszawy  
na projekty dofinansowywane przez poszczególne Biura.  
 
Zespół pracowniczy.  Agnieszka K. była na urlopie  
do 17 września, ale jest chora – do 24 września będzie na 
zwolnieniu lekarskim. Ola De jest na zwolnieniu cały czas. 
Olga była na urlopie 17 września, Jacek będzie od 21 do 
24 września. Ostatni dzień pracy Oli Ka przypada  

27 września. 
Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 17.09.2021 r.  
 

Prowadzenie i łączenie: Jacek S. Notowanie: Marta W. 
Pozostali uczestnicy: Wiesława D., Julka G., Julia G., Jacek 
Ż., Ola Ka. 
 
Brak wniosków, brak „spraw z ostatniej chwili”, brak 
ogłoszeń indywidualnych.  

 
Harmonogram działań zdalnych i stacjonarnych na tydzień 
20-24 września został przyjęty przez Zebranie Generalne. 
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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 – 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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