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Marta: Oba fora o podejmowaniu decyzji, w których  

z Jackiem wzięliśmy udział w roli panelistów, były 
inspirujące i budujące. Pytania zadawane przez słuchaczy 

pokazały mi, że wiele Domów-Klubów ma podobne 
codzienne bolączki jak nasz Dom-Klub. To zdecydowanie 

pomaga nie wpadać w kompleksy, a skupić się na tym, co 

rzeczywiście możemy zrobić, by zmienić nasze obyczaje  
na lepsze! Na forach padły na przykład pytania: Jak 

radzimy sobie w sytuacjach, gdy czyjeś zachowanie 

przeszkadza w czasie spotkań? Co robimy, by proces 
podejmowania był dla nas dobrą zabawą? Jak reagujemy, 

gdy jedna osoba notorycznie sprzeciwia się każdemu 

pomysłowi? Czy możemy powiedzieć, że decyzja była 
podjęta przez konsensus, jeśli 99% osób było za 

wprowadzeniem decyzji w życie? Na ile i w jakich 
sytuacjach dyrektor może podjąć jakąś decyzję sam? 

Brzmi znajomo? :) 

 
Ten ostatni wątek wydał mi się szczególnie interesujący. 

Orsi, dyrektorka Domu-Klubu w Oslo, opisała siebie jako 

zbyt radykalną we włączaniu członków we wszystkie 
decyzje. Brzmiało to dla mnie, jakby sama siebie chciała 

zachęcić do bycia pewniejszą w podejmowaniu 

samodzielnych decyzji, bo członkowie czasami wprost 

oczekują od niej, żeby coś zarządziła i wzięła na siebie 

ciężar podejmowania decyzji. Z kolei Bruce, dyrektor 
Domu-Klubu w Michigan, opisywał sytuacje, w których 

sam podjął decyzję, np. o zawieszeniu działań jego Domu-

Klubu w czasie pandemii. Zastanawiam się, czy w naszej 
społeczności dajemy sobie prawo i mamy do siebie na tyle 

zaufania, żeby oddać decyzję w czyjś ręce (w ręce 

dyrektorek, Rady, Sekcji)? Czy każda decyzja powinna 
przechodzić przez wszystkie szczeble (spotkania Sekcji, 

Śniadaniowe, Zebranie Generalne)? Które decyzje mają 
być podejmowane przez konsensus, a które wcale nie? 

Mam nadzieję, że stopniowo będziemy sobie odpowiadać 
na te pytania i odświeżymy nasze sposoby podejmowania 

decyzji, by sam proces dawał nam więcej radości, poczucia 

sprawczości i wpływu. Wierzę w nas, że się to uda! 
 

 
 

Jacek: Nie zdarzyło mi się wcześniej występować jako 

panelista przed dużą publicznością. Wygłosić prezentację 
owszem, ale odpowiadać na niespodziewane pytania,  

w obcym języku, bez większego przygotowania? Nigdy!  

 
No ale dzięki Światowemu Seminarium było to możliwe! 

Kilka godzin przed panelem zdecydowałem się zastąpić  
w roli panelisty Piotra z SZE, który zrezygnował z kolejnego 

występu (dzień wcześniej świetnie reprezentował nas na 

Seminarium, także w roli panelisty). Pomimo krótkiego 
czasu na przygotowanie i sporego stresu, dzięki 

współpracy i wsparciu ze strony współpanelistki Marty, 

chyba poszło nam zupełnie nieźle! Oba panele, w których 
uczestniczyliśmy, miały ten sam temat – podejmowanie 

decyzji w Dom-Klubie, ale były prowadzone/moderowane 
przez dwie różne osoby. Kåre z Oslo prowadzący pierwsze 

spotkanie dokładnie zaplanował jego przebieg i przypisał 

ogólne zagadnienia do poszczególnych panelistów,  
co dało mi pewne poczucie komfortu, pewności.  

To drugie, prowadzone przez Andersa ze Sztokholmu, było  

 



znacznie bardziej spontaniczne, bez konkretnego planu,  

a większość czasu odpowiadaliśmy na pytania zadawane 

przez publiczność.  
 

Podzieliliśmy się z oglądającymi tym, jak w naszym Domu-

Klubie podejmuje się decyzje, jaka jest droga od pomysłu 

do realizacji. Poznaliśmy mechanizmy działające w innych 

Domach-Klubach, argumenty za wyraźnym oddzieleniem 
spotkań z wymianą informacji od tych decyzyjnych. 

Wszystkiemu towarzyszyło, celem wprowadzenia  

w temat, nagranie zebrania decyzyjnego w Domu-Klubie 
Genesis, na którym dyskutowano o zaprzestaniu 

sprzedaży napojów gazowanych w barku. Bardzo 

spodobało mi się to, że pomysły zmian czy nowych 
inicjatyw każdy może zgłosić prosto na to spotkanie, gdzie 

szerzej je prezentuje i poddaje pod debatę, a także sama 
procedura – jasna, prosta i dobrze opisana.  

 

Osoby oglądające panel z zainteresowaniem pytały nas  
o wiele rzeczy, chyba wszystie wyliczyła Marta powyżej. 

Staraliśmy się odpowiadać na pytania jak najdokładniej, 

dostawaliśmy na te odpowiedzi pozytywne reakcje. Było 
to bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. Wszystkim 

mającym taką możliwość i wątpliwości, czy z niej 
skorzystać, chciałem powiedzieć, że warto! Może i jest to 

stresująca, skłaniająca do wątpliwości sytuacja, ale 

satysfakcja z sukcesu całego przedsięwzięcia –  
bezcenna! :)  

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

 
 
Nazywam się Andrzej Riedel.  Jestem członkiem 

WDpF od piętnastu lat. Już nie pamiętam skąd się 

dowiedziałem o Domu. Mam bogaty staż pracy w Domu-

Klubie. Od początku sprzątałem, a przez jakiś czas 

pomagałem w przygotowaniu obiadów. Poznałem tutaj 

wiele ciekawych osób. Pracowałem w Zatrudnieniu 
Przejściowym w Fundacji Vis Maior, a następnie na 

otwartym rynku pracy jako sprzątający. Prywatnie zajmuję 

się rozwiązywaniem zadań z matematyki i fizyki. Jestem od 

tego uzależniony. Jak nie rozwiążę dziennie co najmniej 

jednego zadania, to się znajduję w dołku psychicznym.  
Andrzej 

 

Ankieta dotycząca spotkań koordynowanych 
przez SZE.  W ostatnim czasie obserwujemy mniejsze 

zainteresowanie niektórymi z naszych spotkań, a zależy 

nam na tym, żeby działania WDpF odpowiadały  
na potrzeby naszej społeczności. Na jednym ze spotkań 

Sekcji Zatrudnienia i Edukacji wpadliśmy na pomysł 
stworzenia ankiety, której celem jest zebranie informacji  

i opinii na temat gimnastyki porannej, spotkań z Polskim 

Językiem Migowym oraz „Luźnych Gadek”. W środę  
w WDpF podjęliśmy się tego zadania, a przy okazji 

poćwiczyliśmy umiejętności obsługi narzędzi Google ;) 

Ankieta została wysłana w mailu grupowym w czwartek – 
gorąco zachęcamy do jej wypełnienia! 

Julia i Jacek 
 

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 Kasia. Zachęcamy do kontaktu! 
 

W 70. numerze Newslettera pisaliśmy o Marszu Żółtej 

Wstążki, który miał miejsce 10 października, w Światowym 
Dniu Zdrowia Psychicznego. Dziś wracamy do jego celów  

i haseł. 

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został 

ustanowiony w 1992 r.  Celem jest promowanie 

zdrowia psychicznego jako problemu globalnego 
(światowego). Jak można wnioskować z wiadomości  

z różnych się z mediów, co roku na choroby psychiczne 

m.in. schizofrenię zapada bardzo dużo osób,  
a w przyszłości będzie tych osób zdecydowanie więcej.  

 
Co roku jest inne hasło przewodnie tego ważnego 

przedsięwzięcia. W tym roku Światowa Federacja Zdrowia 

Psychicznego (World Federation for Mental Health – 



WFMH) przyjęła hasło „Zdrowie Psychiczne w Nierównym 

Świecie” („Mental Health In An Unequal World”),  

a Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego  
(World Health Organization – WHO) hasło „Zdrowie 

psychiczne dla wszystkich – uczyńmy to rzeczywistością” 

(„Mental Health Care for All: Let’s make it a reality”). 

Jeszcze inny temat przewodni zaproponowała nasza 

organizacja – Clubhouse International – „Praca Działa!” 
(„Work Works!”).  

 

Moim zdaniem najlepsze techniki radzenia sobie ze 
stresem to np. wyjście z przyjaciółmi, zwykła rozmowa 

przez telefon, można też oglądać telewizję albo, jak ktoś 

lubi, malować czy rysować – zastosować tzw. arteterapię, 
czyli terapię sztuką :) 

Agnieszka Kr.  

 

Sekcja Administracji 
 

Moje zdalne działania w WDpF.  Pomimo pandemii, 
kiedy WDpF miesiącami działał tylko zdalnie i mojego 

pobytu w szpitalu drewnickim, starałem się nie tracić 

kontaktu z Domem-Klubem, brać udział w spotkaniach 
(Śniadaniowych, Sekcji, Wieczorach Wtorkowych) choćby 

telefonicznie. W czasie pandemii wiele osób, także 

zdrowych, tęskniło za swoimi znajomymi z pracy czy szkoły 
i w ogóle jedyne kontakty międzyludzkie były via telefon 

lub komputer. Ogromnie się cieszę, że Dom-Klub dał 
członkom i członkiniom możliwość uczestniczenia  

w działaniach pomimo częściowego zamknięcia. Także 

teraz, będąc w szpitalu w Drewnicy staram się nie tracić 
kontaktu z WDpF, a nawet odnajdywać członków  

i członkinie, które nie mają kontaktu z Domem-Klubem  

i odnalazły się tutaj, w Drewnicy. Tak więc trzymajmy się 
razem i nie dajmy się chorobom!  

Maciek 

 
Udało mi się wyjechać na turnus rehabil i tacyjny!  

Było dużo trudności z załatwieniem wielu spraw przed 
wyjazdem, ale wszystko dobrze się skończyło. Ostatnim 

wymogiem, sprawdzanym już na miejscu, było 

udokumentowanie pełnego zaszczepienia się. Starałam 

się o taki wyjazd pierwszy raz po 22 latach  
 

 

choroby. Jestem tu, w Gdańsku-Jelitkowie, z przyjaciółką z 

WDpF – Grażyną W., która też jest na turnusie pierwszy 

raz od dawna. Uczestniczymy tu w wielu wydarzeniach. W 
sobotę byłyśmy na bezpłatnej wycieczce do Gdańka 

Głównego, z wejściem do Bazyliki Mariackiej i koncertem. 

Byłyśmy też w Stoczni Gdańskiej, gdzie rodziła się 

„Solidarność" i działał Lech Wałęsa. Obecnie jest to część 

Europejskiego Centrum Solidarności. W planie mamy 
jeszcze zabawy i grille. Codziennie coś się dzieje, jest 

bardzo fajnie. Choć to już październik, pogoda generalnie 

nam dopisuje. Dużo chodzimy nad morze. Czas po sezonie 
ma dobre strony – wszystko jest tańsze :)  

 

 
 

Bardzo się cieszę, że mi się udało. Zachęcam do 
korzystania z turnusów – warto się starać i nie poddawać 

trudnościom!   
Wiesława D.  

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Wtorki w WDpF??? Skąd się wzięły pierwsze i potem 

kolejne Standardy Domów-Klubów? Co obecnie znaczą 
dla członków i pracowników? Forum dyskusyjne na ten 

temat, którego słuchałam na Światowym Seminarium 

Clubhouse International, uświadomiło mi, że w naszym 
Domu-Klubie dawno o nich nie rozmawialiśmy. 

Zawiesiliśmy je najpierw na długi czas, gdy działaliśmy 
tylko zdalnie, potem ze względu na wakacyjne wyjazdy. 

Dlatego zaproponowałam w imieniu Biura,  

w porozumieniu z Martą, byśmy jak najszybciej wrócili do 
rozmów o naszych własnych w końcu Standardach :). A że 

jednocześnie jest sporo głosów - w tym mój własny! - żeby 

wrócić do Wieczorów Wtorkowych z możliwością 
prawdziwego spotkania się Nowolipkach, 

zaproponowałam właśnie wtorki na jedno i drugie. 
Wieczory Wtorkowe i rozmowy o Standardach na 



Nowolipkach umożliwiałyby spotykanie się ludzi z różnych 

Sekcji! (Obecnie jest to niemożliwe, jako że SA i SZE 

działają w WDpF w różne dni tygodnia). 
 

Formularze -  zgłoszenia konkretnych osób do 

akcj i  Szlachetna Paczka – zostaną ostatecznie 

przekazane w środę. Jeśli jesteś zainteresowany sam lub 

znasz kogoś z naszej społeczności kto mógłby być – daj jak 
najszybciej znać w swojej Sekcji!  

 

Równo z terminem -  15 października -  na 
stronach Narodowego Instytutu Wolności 

zawisły sprawozdania meryt oryczne i  f inansowe 

z działalności naszego Stowarzyszenia,  w tym 
WDpF.  Część merytoryczną wypełnił i finalną „kropkę 

nad I” zrobił Jakub, z-ca Przewodniczącego Rady, przy 
Marty i moim (Kasi) minimalnym wsparciu. Szereg 

skomplikowanych sprawozdań finansowych wcześniej 

wypełniła Danusia, nasza księgowa. Oznacza to, że 
pozostaniemy organizacją mającą status OPP (Organizacji 

Pożytku Publicznego) i dalej będziemy mogli liczyć na 

odpisy 1% od podatku naszych sympatyków!  
 

Miasto ogłosiło Konkurs na tzw. aktywizac ję 
zawodową.  Właśnie na ten konkurs będziemy pisać 

ofertę kontynuacji naszego programu 

prozatrudnieniowego (Zatrudnienie Przejściowe, 
Samopomocowy Klub Pracy, spotkania o ścieżkach 

zawodowych itd.) na kolejne 3 lata. Ofertę musimy złożyć 

do 4 listopada.  

 

Zespół pracowniczy.  Na zwolnieniu lekarskim była  

w zeszłym tygodniu (od 11 do 15 października) Olga. 

Agnieszka K. jest na zwolnieniu lekarskim od  

6 października do 10 listopada, Ola De jest na zwolnieniu 
cały czas.  

Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 15.10.2021 r. 
 

Zebranie przeprowadziła Sekcja Administracji.  
Prowadził i łączył Jacek, notowała Kasia.  
Ponadto uczestniczyli: Paweł B., Jacek Ż., Julia, Maciek Cz., 
Sylwester O., Mirek H..  
 
Rozpatrzyliśmy wniosek Biura dotyczący utrzymania 
aktualnej struktury WDpF. W wyniku jego przyjęcia Biuro 
zostało zobowiązane do informowania społeczności 
WDpF o pojawiających się możliwościach pracowniczych 
dotyczących SOD i do zadbania o odpowiedni wniosek na 
ZG, gdyby pojawiła się możliwość pełnego wznowienia 
działań SOD.  
 
Przyjęliśmy harmonogram na przyszły tydzień. Nie było 
ogłoszeń indywidualnych i spraw z ostatniej chwili.  
 

  



 
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 i Kasia;  
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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