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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 Sekcję 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  

Kasia. Zachęcamy do kontaktu!  
 

Sekcja Administracji 
 

Strona techniczna naszego seminarium o ZP była 

największym zadaniem, jakiego podjąłem się 
przy okazji  tego przedsięwzięcia.  Dzięki użyczeniu 

dostępu do Zooma przez stowarzyszenie BORIS mogliśmy 
przeprowadzić seminarium on-line dokładnie tak, jak 

zaplanowaliśmy. Zadbałem o właściwe ustawienie 

spotkania, o wpuszczanie osób z poczekalni,  
o rozwiązywanie bieżących problemów technicznych  

u uczestników, odtwarzanie filmów. Wraz z Olgą 

zrobiliśmy też dokumentację wydarzenia – listę 
obecności, nagranie całego seminarium (osoby chętne do 

zobaczenia go zapraszamy do kontaktu). 
 

Wydarzeniom tego rodzaju często towarzyszą 

niespodziewane problemy: film, który chwilę wcześniej 
się odtwarzał, przestaje działać; uczestnicy nie słyszą 

dźwięku; połączenie się zrywa; podstawowe funkcje 

programu przestają działać. To tylko przykłady, ale 
choćby na Światowym Seminarium Clubhouse 

International z takimi problemami spotkałem się 

kilkukrotnie. Dlatego tym bardziej uważam, że poszło 
nam naprawdę dobrze! 

 

Lubię takie zadania przede wszystkim ze względu na to, 
że większość osób uczestniczących w spotkaniach 

zupełnie nie zwraca uwagi na ich stronę techniczną czy 

organizacyjną aż do momentu, w którym coś przestaje 
działać. Dobrze widzieć, żę dzięki dobrym 

przygotowaniom i gotowości na ewentualne trudności 
wszystko mogło się odbyć bez przeszkód. Bardzo 

zachęcam do spróbowania się w takich zakulisowych 

zadaniach, choćby w niewielkim stopniu. To może być 
naprawdę satysfakcjonujące, jak choćby dla mnie przy 

okazji naszego seminarium! 
Jacek 

 

 
 

Dobry wieczór! :)  Pozdrawiamy z popołudniowego 
spotkania Sekcji, jak je kończymy, to robi się już ciemno. 

Za oknem widać tylko zimowe drzewa. Dziś zaczęliśmy 
tematy świąteczne. Sporo jeszcze rzeczy trzeba będzie 

omówić, choć działania już zaczęliśmy :) Dziś było nas 

dużo i było jak zwykle wesoło. Zamierzamy zająć się 
trochę przestrzenią i zadaniami z tablicy. Bardzo 

wszystkich zapraszamy do współpracy na miejscu. 

Pozdrawiamy! 
Julka i Olga 

 

 

 



Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Świąteczna akcja skarpetkowa.  Co roku 

organizowana jest piękna akcja pt. „Świąteczny prezent 

dla pacjentów szpitali psychiatrycznych". Ola zgłosiła 

pomysł rozpromowania jej w naszym WDpF. Członkowie 
i członkinie jednogłośnie zgodzili się, aby wprowadzić go 

w życie. Tak więc, chcę bardzo polecić wszystkim naszym 

członkom to wydarzenie, które polega na tym, żeby każda 
osoba, która te Święta i Nowy Rok musi spędzić  

na oddziale całodobowym szpitala psychiatrycznego, 
dostała jedną parę ładnych skarpetek (męskich lub 

damskich w zależności od płci ;)), zapakowanych  

w kolorową torebeczkę, a w niej kartkę z życzeniami  
z imieniem darczyńcy. W tym roku dla wielu osób wyjście 

ze szpitala będzie na pewno utrudnione ze względu na 

pandemię.  
 

Myślę, że taki gest byłby bardzo cenny dla ludzi, którzy  
z konieczności będą samotni w te Święta i Nowy Rok (bo 

często nie mają żadnych bliskich), ale również dla nas 

samych, ponieważ pozwoliłby oderwać się od własnych 
problemów. 

 

Załączam link do akcji, tam znajdują się wszystkie 
szczegółowe informacje: 

https://www.facebook.com/events/1199519627208139  
Piotr Sz. i Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 

 

W celu poprawy zdrowia psychicznego   

rekomenduję  f i lm autorstwa Mel Robbins: „Użyj 
tego w celu kontroli  własnego umysłu”.  

W tym tygodniu polecam wam obejrzenie kolejnego 
filmu motywacyjnego. Tym razem jest nadawany w jęz. 

angielskim: „Use this to control your brain” Mel Robbins. 

Mel, która jest mówcą motywacyjnym, mówi o tym, że 
studiowała ten temat i zaleca kilka ciekawych wskazówek 

jak zastosować to w praktyce. Wspomina o ważnym 

elemencie, jakim jest podjęcie decyzji, nawet 

najdrobniejszej i bycie konsekwentnym w jej 

realizowaniu. Że każdy człowiek ma w sobie taki  
5-sekundowy moment na podjęcie decyzji i zrealizowanie 

jej poprzez działanie. Zachęca do odważnego 

podejmowania decyzji i zmiany nawyków, pokonania 
prokrastynacji, uczenia się nowych rzeczy, aby  

ćwiczyć umysł, żeby nie wątpić w siebie, tylko wierzyć  

i ćwiczyć swoją silną wolę w postanowieniach. Wspomina 
też o metapoznaniu jako o czymś, co oznacza coś 

prostego. Reguła jest formą metapoznania. Uświadamia 
słuchacza, że należy pokochać się w pełni wraz ze swoimi 

doskonałościami, jak i słabościami. To jest piękno w nas 

samych, to kim jesteśmy. Należy odkryć w sobie to 

piękno. I stosować metodę systematycznego budowania 

nowych nawyków, która daje naprawdę dobre rezultaty. 
Zmienia życie na lepsze. Uświadamia, że nie jesteśmy 

zdolni do motywowania się, do wprowadzania zmian aby 

sobie pomóc. Wszystko opiera się o podejmowanie 

decyzji, za którą idzie dopiero działanie. 
Magdalena P. z SZE 

 

Działania stacjonarne w SZE.  Sekcja Zatrudnienia  

i Edukacji spotyka się w WDpF w środy i piątki – żeby 
przyjść, należy wcześniej się umówić telefonicznie lub 

mailowo. Jedną z osób, które regularnie przychodzą, jest 

Andrzej, który tak napisał o sobie: 
 

Hej! Nazywam się Andrzej Riedel. Jestem członkiem 

Domu Klubu od 16 lat. Teraz przychodzę do Klubu  

w środy i piątki. Moją pasją jest rozwiązywanie zadań  

z matematyki i fizyki, co jest bardzo trudne. Wesołych 
Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! 

Andrzej 
 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Jak wiecie z poprzedniego „Newslettera”  

będziemy kontynuować WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO przez kolejne 
trzy lata! Jesteśmy wśród dziewięciu organizacji, 

których oferta złożona na konkurs m.st. Warszawy pn. 

„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców 
m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań 

aktywizujących społecznie lub zawodowo” uzyskała 

pozytywną ostateczną ocenę.  
 

Będziemy mieć środki na kontynuację tego, co składało 

się na realizację projektu przez ostatnie trzy lata,  
a ponadto uzyskaliśmy możliwość przeprowadzenia kilku 

profesjonalnych warsztatów z udziałem specjalistów:  

 Program Zatrudnienia Przejściowego 

 Samopomocowy Klub Pracy 

 Spotkania o ścieżkach zawodowych 

 Warsztaty szkoleniowe zwiększających 

kompetencje przydatne na rynku pracy 

Nie uzyskaliśmy możliwości dołączenia do projektu 
ewaluacji jego zgodności z modelem Domu-Klubu - może 

w przyszłości uda się nam przekonać do tego nasze 

Miasto, ale teraz musimy poradzić sobie w inny sposób :) 
Najważniejsze, że możemy działać dalej! Zachęcamy 

wszystkich członków i członkinie naszej społeczności,  

a także osoby chcące wspierać WDpF i Zatrudnienie 
Przejściowe do włączenia się!!  
 

Zadanie publiczne WYKORZYSTAJ SZANSE - WARSZAWSKI 

PROGRARAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO współfinasowane ze 

środków m.st. Warszawy  

https://www.facebook.com/events/1199519627208139/


Decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymaliśmy 

dodatkowe środki na prowadzenie klubu 

samopomocy Warszawski  Dom pod Fontanną w 
wysokości  9450 zł.  Wykorzystamy je głównie na 

zakupy rzeczy, których nam brakuje.  

 

Dalej prowadzimy „działania poseminaryjne”  po 

naszym Seminarium pn. „WYKORZYSTAJ SZANSĘ! 
ZATRUDNIENIE PRZEJŚCIOWE  

W TWOJEJ FIRMIE?” : 

 13 grudnia o 15.15 rozmawiamy o „kuchni” – 

organizowaniu i przygotowywaniu się do 
Seminarium 

 Ustalamy terminy i sposoby uroczystego wręczenia 

dyplomów potwierdzających nadanie przez nas 
honorowych tytułów – PRZYJACIELA ZP, 

ZASŁUŻONEGO PRACODAWCY ZP i PIONIERÓW ZP.  

 
Przypominamy wszystkim czytelnikom o możli -

wości  otrzymania l inku do nagrania  

z  Seminarium na Youtube! Wystarczy zgłosić chęć 
jego otrzymania komuś z WDpF (korzystając np.  

z telefonów podanych pod harmonogramem na przyszły 
tydzień czy maila WDpF podanego w stopce). Dla zachęty 

kilka kadrów tego nagrania: 

 
Zespół pracowniczy.  Marta była na urlopie od 3 do  

8 grudnia, Kasia 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 10.12.2021 r. 
 

Prowadziła Sekcja Administracji. 
 

Prowadzenie: Olga 

Notowanie: Jacek 
Łączenie: Jacek 

 
Obecni: Sylwek, Monika, Artur, Maciek Cz. (OO), Andrzej 

R., Ola, Julia, Marta, Wiesława, Jan 

 
Ogłoszeń indywidualnych nie było. Przyjęliśmy harmono-

gram 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. 
 

 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

