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Sekcja Administracji 
 

W tym tygodniu nasza Sekcja postanowiła, że 
warto opisać jak z moją pomocą powstają teksty 

Tadeusza do Newslettera.  Mimo tego, że Tadeusz 

jest osobą nieposiadającą własnego komputera, jego  
teksty za moim pośrednictwem są zamieszczane  

w Newsletterze. Gdy tylko Tadeusz ma już spisany swój 
tekst na kartce papieru, dzwoni do mnie z pytaniem, czy 

może mi podyktować to, co napisał. Ja, nie chcąc odkła-

dać tego na później, zazwyczaj odpowiadam twierdząco  
i od razu przystępuję do pracy. Biorę kartkę papieru i dłu-

gopis. Jeżeli jestem już gotowy, to Tadeusz zaczyna mi  

powoli dyktować swój tekst. Jak czegoś nie zdążę zanoto-

wać, to Tadeusz bez problemu powtarza mi to, co napisał 

od momentu kiedy się zgubiłem. Następnie, jeżeli całość 
tekstu została już spisana na kartce, to pozostaje mi tylko 

przepisać jego treść na komputer, a następnie wysłać  

go e-mailem do naszej sekcji. Ktoś mógłby pomyśleć, że 
proces powstawania tekstów Tadeusza jest żmudny  

i niewdzięczny, ale ja nie narzekam, ponieważ teksty te  

są ciekawe i wartościowe. Tekstom Tadeusza przyświe-
cają zwykle wartości takie jak wiara i zaangażowanie. 

Wartości te są ważne zwłaszcza w dobie kryzysu wartości, 

z którym moim zdaniem mamy do czynienia.  
Wiara, nie tylko ta w Boga, ale w ideały takie jak wolność 

i solidarność, a także zaangażowanie w działania różnych 
wspólnot, przyczyniają się do umacniania tych wspólnot. 

Z tego wynika ogromne znaczenie i sens pracy Tadeusza 

nad jego tekstami, a także pośrednio i mojej pracy. Życzy-
łbym sobie więcej takich tekstów. 

Piotr R. 
 
Drogi  Piotrze! Przede wszystkim chciałbym Ci 

serdecznie podziękować za to, że zawsze jesteś gotów 

przepisać moje teksty, które wymagają korekty z Twojej 
strony. Wykazujesz się wielką cierpliwością i wyrozumia-

łością. Czy nie myślisz, że to z mojej strony duża bezczel-

ność? :) Jeżeli tak jest, to proszę powiedz mi to szczerze. 

Niestety dzisiaj jestem jeszcze trochę zaziębiony, tak że 
moja myśl dotycząca naszej współpracy, jeżeli pozwolisz 

tak to nazwać, jest niezbyt jasna. Wydaje mi się jednak, 

że jeżeli uważasz Piotrze, że chociaż trochę mogę korzy-
stać z Twojej szczodrej pomocy bez straty z Twojej strony, 

to będzie to dla mnie wielka radość. 
Tadeusz S. 

 

 
 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Moje zastępstwa w Zatrudnieniu Przejściowym . 
Ze Standardów pewnie kojarzycie, że cechą 

charakterystyczną programu Zatrudnienia Przejściowego 

jest zapewnienie zastępstwa we wszystkich miejscach 
Zatrudnienia Przejściowego przez Dom-Klub w razie 

nieobecności pracujących tam członków. Tak się złożyło, 
że Kajetan się rozchorował i ja zastępuję go w pracy. 

Pogoda mnie nie rozpieszczała: a to deszcz padał, a to 

śnieg sypał, a to wiatr wiał. W pracy kuriera trzeba się na 
to uodpornić. Poza przewożeniem korespondencji, 

pomagałam przy archiwizacji dokumentów. Opisywałam  



teczki z dokumentami, które później trafią do 

urzędowego archiwum. Na początku popełniłam błąd  

i wpisywałam najpierw imię klienta, a później nazwisko, 
ale szybko mi o tym powiedziano i już tego pilnuję!  

W archiwum ważna jest kolejność alfabetyczna nazwisk, 

nie imion. Dodatkowo szykowałam pakiety z tzw. 

„kopertami życia” dla seniorów i seniorek. Zastępstwa to 

odmiana od codzienności w WDpF, ale przyznaję,  
że trochę się stęskniłam za Spotkaniami Śniadaniowymi  

i ubolewam, że nie jestem na bieżąco. Dobrze, że są 

dostępne pisemne podsumowania! 
Marta 

 

Nadchodzi 9:30. Właśnie wysiadłam z tramwaju i zaraz 

 zaczynam pracę! 
 
Nasze wrażenia ze spotkania o zdrowiu 

psychicznym. Wspólnie z Olą byłem na spotkaniu 
Zespołu ds. Psychiatrii i Neurologii Rady Organizacji 

Pacjentów, które odbyło się 25 listopada, na platformie 

Zoom. Spotkanie było bardzo ciekawe, żałuję, że nie było 
na nim więcej osób z Warszawskiego Domu pod 

Fontanną. Wśród gości byli przedstawiciele takich 

fundacji jak: Fundacja eFkropka, Fundacja Otwarte Drzwi, 
Fundacja na Rzecz Pacjentów i Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego. Spotkanie składało się  
z 2 części: o funkcjonowaniu „Centrów Zdrowia 

Psychicznego” i „Padaczki u dzieci”. Dowiedziałem się, że 

do Centrum można udać się z każdym problemem 

psychicznym, który nas trapi. Pomoc w tych placówkach 

jest bezpłatna. Z pomocy może skorzystać każda osoba, 

która skończyła 18 lat, a także członkowie rodziny, bliscy 
i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz 

osoby, które zostały wypisane ze szpitala. W Polsce 
znajduje się 29 placówek CZP, wszystkie adresy 

znajdziecie na stronie czp.org.pl. Centrum Zdrowia 

Psychicznego czynne jest w każdy dzień powszedni od 
poniedziałku do piątku, od godz. 8 do 18 i nie ma 

obowiązków zapisów lub rejestracji. Każdy może przyjść, 

nawet jeśli osoba nie jest ubezpieczona. Bardzo chętnie 
wezmę udział w kolejnych takich spotkaniach. 

Paweł Be. i Ola 

Komunikacja interpersonalna w motywowaniu 

do budowania stabilnych i  przyjaznych relacji  

między ludźmi.  Cześć członkowie i pracownicy WDpF. 
Chcę Wam gorąco polecić obejrzenie filmu motywacyj-

nego, który obejrzałam, pod tytułem „Jak budować  

Relacje Warte Miliony? Alex Barszczewski – 10 Zasad 

Ogromnego Sukcesu.” Myślę, że z powodzeniem można 

te zasady zastosować pośród członków i pracowników 
WDpF. Oto link (poniżej) oraz 10 zasad, o których mowa 

w filmie: 

1. Bądź bezpodstawnie życzliwy 
2. Nawiązuj bezpośrednie relacje 

3. Uwolnij się od stereotypowego myślenia 

4. Eksperymentuj i doświadczaj życia 
5. Nie wywyższaj się nad innymi 

6. Odnajdź mentora z sukcesami 
7. Bądź autentyczny oraz spójny 

8. Nie wpadaj w pułapkę perfekcjonizmu 

9. Słuchaj uważnie swojego rozmówcy 
10. Relacje są grą długoterminową 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxih2IO31t0  

 

Życzę miłego oglądania i owocnego w praktyce zastoso-

wania sobie samej i Wam wszystkim. 
Magdalena P. Sekcja SZE 

 

 

Sekcja 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 zapra-

szają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń  
SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje go 

Olga. Zachęcamy do kontaktu!  
 

Upragnione wyjście ze szpitala . Po wyjściu ze  

szpitala zjem z wielkim smakiem wafle przekładane, które 

zrobię sam, tzw. piszingery (albo pischingery).  

 

Potrzebne będzie jedno opakowanie wafli okrągłych albo 
kwadratowych, jakie kto woli. 2 kostki masła, może być to 

tańsze (np. ja używam w granatowym opakowaniu, może 
być też margaryna), dodaję do tego 2 żółtka. Można  

dodać pół szklanki albo całą cukru-pudru, wg smaku.  

Dodatkowo można dodać Inkę albo kakao, 2-3 łyżki. 
Zblendować całą masę, rozsmarować na waflu, warstwę 

przełożyć kolejnym waflem, znowu przesmarować i prze-

łożyć, wyjdzie około 5 warstw wafli (zależy jak grubo ktoś 
posmaruje). Robota na pół godziny niecałe. Wkładamy do 

lodówki, trzeba przyłożyć czymś cięższym, żeby się lepiej 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxih2IO31t0


zwarło. Zostawiamy w lodówce na pół godziny, do max 

godziny. Potem kroimy na paseczki i gotowe! 
Piotr Ż. 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Trwają różne „działania poseminaryjne” – tak 

nazywamy wszystko to, co warto zrobić po naszym 
Seminarium pn. „WYKORZYSTAJ SZANSĘ! ZATRUDNIENIE 

PRZEJŚCIOWE W TWOJEJ FIRMIE?”, żeby jak najlepiej 
wykorzystać jego efekty dla ludzi chcących pracować  

w ZP i całego WDpF: 

 Wspólnie z Sekcjami sfinalizowaliśmy wysyłkę  
podziękowań do wszystkich uczestników, ale  

dalej prowadzimy najróżniejsze rozmowy  

z najbardziej zainteresowanymi osobami/pod-

miotami.  

 Ze względu na liczne nieobecności ludzi z WDpF 
przełożyliśmy na później nasze robocze spotka-

nie, na którym planujemy porozmawiać  

o „kuchni” – organizowaniu i przygotowywaniu 
się do Seminarium. Proponowany przez Biuro  

termin to 13 grudnia o 15:15, nie potwierdzony 

jeszcze przez wszystkie Sekcje.  
 Zamieściliśmy na YouTubie (dzięki Jackowi z SA) 

nagranie z Seminarium i wysyłamy link wszystkim, 

którzy o to poproszą.   
 

Przypominamy wszystkim czytelnikom o możliwości otrzy-

mania linku do nagrania z Seminarium na YouTubie! Wy-

starczy zgłosić chęć jego otrzymania komuś z WDpF (ko-

rzystając np. z telefonów podanych pod harmonogra-
mem na przyszły tydzień czy maila WDpF podanego  

w stopce). Dla zachęty kilka kadrów z tego nagrania: 

 

 
Od góry od lewej: Joel Corcoran – dyrektor wykonawczy Clubhouse 

International, Joanna Goździelewska – naczelnik WSSiZ Dzielnicy 

Wola, Mirosław Starzyński naczelnik WSSiZ Dzielnicy Ochota, 

Andrzej Riedel i inne osoby z WDpF 

 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI: Są wyniki ko nkursu m.st. 

Warszawy –  nasza oferta na prowadzenie przez 

kolejne 3 lata Zatrudnienia Przejściowego 
uzyskała dofinasowanie!  Więcej w kolejnym nume-

rze.  

 

Zespół pracowniczy. Jacek i Olga mają urlop 2 i 3 grudnia, 

Marta od 3 do 8 grudnia, Kasia będzie miała 9 i 10  
grudnia. Agnieszka K. jest na zwolnieniu lekarskim do  

8 grudnia, Ola De jest na zwolnieniu cały czas.  
Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 3.12.2021 r. 
 

Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. 

 
Prowadzenie: Ola 

Notowanie: Julia 

Łączenie: Ola 
 

Obecni: Sylwek, Monika K., Kasia, Mirek, Ryszard ,  

Paweł B., Jan 
 

Ogłoszeń indywidualnych nie było. Przyjęliśmy 

harmonogram działań na zbliżający się tydzień.  
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
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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