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Sekcja Administracji 
 

Jak pisał w poprzednim numerze Sylwester –  
teksty do Newslettera bywają problematyczne  

i  doszliśmy w SA do wspólnego wniosku,  

że chcemy to przemyśleć.  Prezentujemy dziś dwie 
indywidualne wypowiedzi dotyczące naszych tekstów  

do Newsletrera. Zachęcamy wszystkich do nadsyłania do 
Redakcji swojego głosu.   

 

Chciałabym, żeby każdy mógł się swobodnie 
wypowiedzieć na piśmie. Żeby wszyscy byli na równi 

traktowani kiedy omawiamy teksty, tak aby każdy mógł 

dojść do głosu. Każdy ma wolną wolę, jest wolnym 
człowiekiem i nie można go lub jej namawiać czy narzucać 

swojej woli czy wyznania i ciągle o tym mówić. Uważam 

też, że trzeba żyć zasadami, które się wyznaje, a nie tylko 
o nich mówić. To drugie wydaje mi się nieskromne. 

Chciałabym też żeby z tekstów można było się 
dowiedzieć, co się dzieje w Domu pod Fontanną, tak 

bardziej ogólnie, nie tylko z perspektywy prywatnej danej 

osoby – żeby nie wchodzić za bardzo w wątki osobiste, 
żeby nikogo to nie uraziło za bardzo oraz żeby nikogo 

niechcący nie atakować czy nie ośmieszyć.  
Wiesława 

 

Chciałabym, żebyśmy pisali  sami , ale też dawali pole 

innym i poznawali ich doświadczenia. I cieszyli się, gdy są 
nam bliskie, dyskutowali, gdy nie do końca je rozumiemy, 

a sprzeciwiali się, gdy uznajemy za niezgodne np. ze 
Standardami Domu-Klubu, zasadami naszego 

Newslettera czy ogólnymi normami współżycia między 

ludźmi. Ja na przykład mam potrzebę sprzeciwić się, gdy 
widzę promowanie w Newsletterze własnych przekonań 

światopoglądowo-religijnych i sugerowanie, że to, co 

mówią czy robią inni w WDpF wynika (lub powinno 
wynikać) z takich samych. Uważam, że – niezależnie  

od dobrych, jak przypuszczam, chęci – bardziej nas to od 

siebie oddala niż zbliża. Myślę, że możemy czasem 

skorzystać z Newslettera również po to, by podzielić się 
swoimi głębszymi przekonaniami, o ile powiemy w Sekcji 

o takim właśnie swoim zamiarze. Nie powinniśmy 

natomiast wykorzystywać Newslettera do tego, by pisząc 
o swoich uczuciach, myślach czy czynach związanych  

z ustaloną w Sekcji tematyką artykułu, jednocześnie 
przedstawiać i gloryfikować swój własny światopogląd 

leżący naszym zdaniem u ich podstaw, a co za tym idzie 

dyskredytować inne. Możemy je mieć w naszej 
społeczności odmienne. I dobrze byłoby, gdyby dzielenie 

się nimi –  wtedy, gdy chcemy i z tymi, z którymi chcemy 

– wzmacniało nasze więzi, a nie bywało przyczyną 
zwątpień w nasze wzajemne szanowanie się. 

Kasia  

 

 

Współdzielnik.  Regularnie dostajemy mailowy 

Newsletter Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tym razem uwagę 

czytelników przykuła informacja o otwarciu nowego 
Miejsca Aktywności Lokalnej na Woli.  

 

 
Fot. Urząd Dzielnicy Wola 

 

Współdzielnik jest dostępną dla wszystkich przestrzenią 

w centrum handlowym Wola Park, a znaleźć tam można 

m. in.: 



 darmowy sklep, czyli punkt, do którego każdy może 

przynieść niepotrzebne rzeczy i zabrać to, co może mu 

się przydać; 
 jadłodzielnię, w której znajdą się lodówka i szafki, 

które będą zachęcać do dzielenia się żywnością  

i ratowania produktów spożywczych przed 

zmarnowaniem; 

 warsztat naprawczy, przy którym będzie można 
naprawić sprzęty codziennego użytku, np. odnowić 

krzesło czy usunąć drobną usterkę w mikserze; 

 sanatorium dla roślin przywracające do życia rośliny 
doniczkowe, które są w kiepskiej kondycji  

i przekazujące je mieszkańcom, którzy chcą się nimi 

zaopiekować; 
 strefę relaksu i salę warszatową. 

 
Notatkę przygotowałem w oparciu o stronę www 

Współdzielnika https://wspoldzielnik.wck-wola.pl/, na 

której znajdziesz też wszelkie informacje na temat tego 
miejsca. 

Jacek 
 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Wrażenia ze spotkania o ścieżkach zawodowych .  
Sylwester: Na spotkaniu 10.11.2021 członkowie  

i członkinie wymieniali się swoimi doświadczeniami 

zawodowymi, które były bardzo różne: „Pracuję na 
stanowisku przedstawiciela handlowego w Spółdzielni 

ŚWIT. Moja praca polega na dystrybucji i sprzedaży 

wyrobów kosmetycznych spółdzielni. W pracy mam 
kontakt z ludźmi, jeżdżę na szkolenia i po odbiór towaru, 

składam także zamówienia. Myślę że jest to coś nowego 
w repertuarze mojego dotychczasowego zatrudnienia.  
 

Agnieszka K.: Wg mnie przy szukaniu pracy trzeba brać 
pod uwagę swoje ograniczenia, czy to wynikające ze 

zdrowia, czy też z innych powodów – w moim przypadku 

wynikają one z braku doświadczenia zawodowego. 
Obecnie korzystam z pomocy fundacji Fuga Mundi, która 

mam nadzieję pomoże mi w powrocie na trudny rynek 

pracy.  
 

Piotr Sz.: Od dawna prowadzę lekcje języka włoskiego  
i zamieszczałem ogłoszenia w internecie. Pracownicy 

WDpF pomagali mi przy tym, m.in. przy nakręceniu 

filmiku, w którym zachęcam do uczenia się u mnie. 
Tłumaczyłem również teksty z włoskiego i z angielskiego, 

które otrzymywałem od osób znających moje 

umiejętności. Dwa razy podjąłem też prace porządkowe 

w ramach ZP przy WDpF.  

Sobota rekreacyjno-towarzyska już za nami!   

W zeszłą sobotę wybraliśmy się wspólnie do kina,  

a następnie poszliśmy do WDpF, aby przy herbacie  
i ciastkach podzielić się wrażeniami z seansu. Poszliśmy 

na film „Wesele” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. 

Poniżej opinie uczestników soboty: 

 

Sylwek: Film twardy w interpretacji, ale jest to część 
naszej historii zobrazowanej w postaci wesela.  

 

 
My pod kinem  

 

Paweł: Bardzo mi się podobało wyjście do kina.  
Było bardzo miło.  

 

Julia: Cieszę się, że wspólnie zorganizowaliśmy sobotę 

rekreacyjno-towarzyską. Brawa dla Pawła, który był 

inicjatorem tego pomysłu! Organizacja była dla nas 
pewnym wyzwaniem – pierwotny plan (pójścia do 

Multikina Złote Tarasy) zmieniliśmy z przyczyn 

niezależnych – jeszcze w czwartek nie znaliśmy 
repertuaru sobotniego! Ostatecznie udaliśmy się  

do Multikina Ursynów na „Wesele”. Po filmie poszliśmy 
do WDpF, by porozmawiać o filmie, ale też o tym, co  

u kogo słychać :) Piotrek z partnerką przynieśli tort,  

co było ogromną niespodzianką! Myślę, że był to bardzo 

udany czas.  

  

Konrad: Film był trochę zagmatwany i trudny. Trochę przy 
nim zasnąłem. Z dwojga złego wolę już ten film, aniżeli 

„Żeby nie było śladów”, który dotyczył życia ciężko 

pobitego Grzegorza Przemyka, który zmarł w szpitalu  
po 2 dniach. Były w nim brutalne sceny i w związku z tym 

film ten był ciężki.  

https://wspoldzielnik.wck-wola.pl/


 
… i my pod WDpF 

 

Olga: Druga Sobota Rekreacyjno-Towarzyska w tym roku 

– możliwa po odmrożeniu działań stacjonarnych –  
i druga, w której miałam przyjemność brać udział. 

Uważam, że był to miło spędzony czas, okazja do 

pogadania w luźnej atmosferze i obejrzenia po długim  
(w moim przypadku) czasie filmu na dużym ekranie. Było 

trochę zamieszania z samą organizacją z przyczyn od  

nas niezależnych, co wymagało łapania się na Skajpie lub 
przez telefony aż do prawie ostatniej chwili :) Ale się 

udało! Brak konieczności tworzenia wniosku też moim 
zdaniem dał inicjatorom więcej swobody i oby na 

przyszłość zachęcało to więcej osób do inicjowania 

wspólnych integracyjnych wypadów :)  
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Dobre samopoczucie.  Chciałabym podzielić się moimi 

sposobami na dobre samopoczucie. Gdy za oknem pada 
deszcz, jest szaro i ponuro, to dopada mnie zły nastrój. 

Wtedy biorę się za gotowanie czegoś albo pieczenie.  

Do tego włączam sobie jakąś wesołą muzykę i śpiewam. 
To mnie „nastraja” bardzo pozytywnie. Jak nie mam  

na nic siły ani ochoty, to biorę ciepłą kąpiel i wtedy czuje 

się ożywiona. Na zły nastrój polecam włączyć komedię. 
Śmiech to zdrowie. Ja np. oglądam „Przyjaciół”, ale dzięki 

innym komediom też można sobie poprawić 

samopoczucie. Innym sposobem, który stosuję, który 

bardzo mi pomaga jest kolorowanie kolorowanek dla 

dorosłych. Przy tym słucham muzyki relaksacyjnej na 
Youtubie. Na kolorowankach, im więcej jest elementów  

i im są one drobniejsze, tym bardziej mnie to relaksuje.  
Ewelina  

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Jesteśmy –  Marta i  Kasia –  mocno zaangażowane 
w kontakty z pracodawcami, zarówno ze względu 

na ciągłe starania o miejsca Zatrudnienia 

Przejściowego, jak i  zbliżające się nasze 

Seminarium mające te starania wspomóc.  

Kontynuujemy kontakty ze znanymi nam już 

pracodawcami w sprawie wznowienia ZP przerwanego 
pandemią lub uruchomienia zupełnie nowego. Teraz 

dodatkowo ze względu na Seminarium, które 

zaplanowaliśmy na 24 listopada w godzinach 11:00 – 

13:00 na Zoomie. W tym tygodniu Marta i Sylwek, 

odpowiedzialni za koordynację wydarzenia, przedstawili 
w Sekcjach 11 zadań do „obstawienia” przez Sekcje, Biuro 

i/lub indywidualne osoby, które mają kompetencje 

potrzebne do danego działania. Większość została już 
rozdzielona. Biuro wzięło na siebie odpowiedzialność za 

przygotowanie opisu wydarzenia do zaproszeń oraz listy 

adresatów do ich wysyłki. Oczywiście będziemy 
wdzięczne za podpowiedzi! 

 
Z  inicjatywy Biura w tym tygodniu 

rozmawialiśmy po raz pierwszy po przerwie  

o Standardach Domów-Klubów. Na tapecie był 
Standard 11: Odpowiedzialność za funkcjonowanie 

Domu-Klubu spoczywa na jego członkach i pracownikach, 

przy czym ostateczną odpowiedzialność ponosi dyrektor. 
Kwestią zasadniczą dla tej odpowiedzialności jest 

zaangażowanie członków i pracowników Domu-Klubu we 
wszystkie dziedziny jego działalności. Rozmowa się dość 

długo rozkręcała, jak zwykle przy omawianiu Standardów, 

które wydają się być oczywiste. A potem, gdy już pojawiło 
się sporo dywagacji i znaków zapytania, trzeba było 

kończyć, ech :)  

 
Zespół pracowniczy.  Julia i Olga mają urlop  

12 listopada. Agnieszka K. niestety dalej choruje, ma 

zwolnienie przedłużone do 8 grudnia, życzymy zdrowia! 
Ola De jest na zwolnieniu cały czas.  

Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 12.11.2021 r. 
 

Zebranie przeprowadziła Sekcja Administracji: prowadził 

Jacek S., łączyła i notowała Kasia B.  

 
Ponadto uczestniczyli: Ewa S., Marzena D.-L., Ola S., 

Mirek H., Paweł B.  

 
Nie było nowych ogłoszeń indywidualnych, ani wniosków 

czy spraw z ostatniej chwili do rozpatrzenia.  
 

Przyjęliśmy cotygodniowy harmonogram, w tym 

zaakceptowaliśmy decyzję SZE o zmianie nazwy 

środowych rozmów nazywanych dotąd „Luźnymi 

Gadkami” na „Luźne Rozmowy” :) 



 
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 i Marian. 

 
*** 

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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