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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  
zapraszają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń  

SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje  

go Olga lub Kasia. Zachęcamy do kontaktu!  
 

Krem z selera i  gruszki.  

Ostatnio jadłam taki krem na oddziale dziennym. Bardzo 
mi smakował, więc kilka dni później ugotowałam taką 

zupę w domu.  
 

Składniki na 2 porcje:  

 4 łyżki masła (może być klarowane) 

 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, pół łyżeczki wędzonej 

papryki 

 duży seler 

 2 gruszki 

 bagietka czosnkowa 

 

Wykonanie: 
1. Jak nie mam gotowego klarowanego masła, to sama 

je klaruję. Wrzucam do masła pokrojony czosnek  

i paprykę. Chwilę podsmażam, aby był aromat.  
2. Obieram seler i gruszki oraz kroję. Wrzucam do 

klarowanego masła. Duszę. Można nawet lekko 

podsmażyć. Podlewam wodą, aby seler i gruszki były 
lekko przykryte. Jak już są miękkie to wszystko 

blenduję. Podaję z grzankami czosnkowymi. Zamiast 

wody można dodać mleko sojowe albo ryżowe. 

Smacznego!  
Ewelina, SOD 

 

Sekcja Administracji 
 

We wtorek 8 marca po raz pierwszy w mojej 
„karierze” członkini  WDpF prowadziłam 

wieczorek wtorkowy. Tematem była szeroko pojęta 

solidarność. Na początku zapytałam o to, jak każdy z nas 
rozumie pojęcie solidarności. Później rozmawialiśmy  

o tym, jakie przejawy solidarności dostrzegamy w naszym 
życiu społecznym. Nie sposób było pominąć kwestię 

niesienia pomocy i wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Ta 

część dyskusji była najbardziej emocjonująca, gdyż osoby 
biorące w niej udział miały różne zdanie na ten temat. 

Pojawiły się głosy, iż należy pomagać bezwzględnie, lecz 

były też i takie, że trzeba w tym pomaganiu zachować 
pewną ostrożność. Jeśli chodzi o mnie, to mam 

wyważony pogląd: pomagać, owszem, tak, ale mądrze  
i nie zapominać także o obywatelach naszego kraju, 

wśród których również jest wiele osób bardzo 

potrzebujących. W naszej rozmowie pojawił się też temat 
solidarności wśród nas – członków i pracowników WDpF. 

Nie wiem jak czuli się inni, ale ja poczułam się bardzo 

swojsko w naszej „rodzinie” WDpF. Myślę, że okazujemy 
sobie nawzajem bardzo dużo ciepła i dobroci, nawet 

jeżeli czasem się ze sobą nie zgadzamy i pojawiają się 

między nami różne nieporozumienia. Jeśli chodzi o moje 
osobiste odczucia, spodobało mi się prowadzenie 

wieczoru wtorkowego. Pomimo, że robiłam to pierwszy 
raz, czułam się bardzo dobrze w tej roli i cieszę się, że 

udało mi się innych zachęcić do wymiany zdań. Myślę już 

nad kolejnymi tematami i mam zamiar w niedługim czasie 
znów poprowadzić wieczór wtorkowy. 

Justyna P. 

 

W tym tygodniu na spotkaniach Sekcji  

Administracji…  dyskutowaliśmy na temat wniosku 

Maćka dotyczącego zniesienia obowiązku noszenia mase-
czek na nosach na terenie WDpF. Ze względów bezpie-

czeństwa kilka osób było przeciwnych wnioskowi Maćka, 
ale również były takie, które popierają ten wniosek.  



Nie uzyskaliśmy konsensusu na ten temat. Ponadto  

omawialiśmy kwestię maila od Clubhouse International, 

w którym jego przedstawiciele zastanawiają się jak  
pomóc Ukrainie, czy włączyć się w jakąś zbiórkę pienię-

dzy. Przyszedł również mail od nowojorskiego Domu-
Klubu z pytaniem, czy potrzebujemy wsparcia. Kasia  

odpisała, że nie robiliśmy dotąd żadnej zbiórki, ale ich 

mail nas zmobilizował, żeby wesprzeć osoby chorujące 
psychicznie i pomyśleć czy Stowarzyszenie ze swoim  

kontem bankowym nie założyłoby własnej zbiórki.  

W związku z tym w czwartek 17 marca odbyło się spotka-
nie na ten temat. Dyskutowaliśmy też nad tekstem  

Tadeusza do Newslettera, czy ma dostateczny związek  

z działalnością WDpF. Jan i Jacek prowadzili Wieczór 
Wtorkowy, na którym graliśmy w „Państwa-miasta'”. 

Piotr R. 

 

 
SA na straży czasu :) W zeszłym tygodniu widzieliście jak Paweł dba 

o kalendarze, a tu Olga zastanawia się, która właściwie jest godzina 

i co zrobić, by wszystkie zegary ją pokazywały :) 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Telefon zza oceanu. W poniedziałek 7 marca do 

WDpF zadzwonił telefon z Domu-Klubu w Connecticut 

(USA). Telefon był w związku z sytuacją, jaka dzieje się na 
naszej wschodniej granicy. Członkowie tamtejszego 

Domu-Klubu pytali, jak radzimy sobie w tej kryzysowej 

sytuacji, czy nie potrzebujemy od nich pomocy. Telefon 
był dla nas dużym zaskoczeniem, chęć pomocy ze strony 

Stanów Zjednoczonych zmotywowała nas, by napisać 

maila zwrotnego z podziękowaniami za chęć wsparcia. 

Pisząc maila, mieliśmy też nadzieję, że nawiąże się jakaś 

większa znajomość z Domem-Kubem i jego członkami. 
Poniżej przedstawiamy maila, jakiego do nich napisaliśmy 

(który został przetłumaczony na j. angielski): 
 

„Drodzy członkowie i pracownicy Bridge House. 

Jesteśmy członkami WDpF, Piotr S. i Piotr C. (członkowie) 
przy wsparciu pracowniczki Julii G. Dziękujemy za telefon 

z Waszego Domu-Klubu i zainteresowanie naszą sytuacją 

w obliczu sytuacji w Ukrainie (ataku Rosji na Ukrainę).  
W Polsce aktualnie jest bezpiecznie, ale odczuwamy 

pewne napięcie i stres, które nam się udziela. W Polsce 

nastąpiła silna migracja uchodźców z Ukrainy.  
W przeciągu 15 dni przybyło do naszego kraju około 1 mln 

500 tysięcy uchodźców z Ukrainy i spodziewamy się, że 

będzie tych osób o wiele więcej. Dużo osób angażuje się 

w pomoc humanitarną każdego rodzaju. W Warszawie 

zgłosiło się około 8 000 osób do pomocy przy 
wolontariacie.  Dużym wsparciem dla nas była rozmowa 

telefoniczna z Wami. Przez to, że wyraziliście solidarność 

i że ta sytuacja nie jest Wam obojętna. Bardzo się 
cieszymy, że odezwaliście się do nas. Jeśli pozwolicie, 

chcielibyśmy się do Was odzywać co jakiś czas i mamy 
nadzieję na owocną znajomość między nami. 

 

Jesteśmy ciekawi, co u Was słychać i co robicie na co 

dzień? Czy teraz w sytuacji pandemii działacie 

stacjonarnie czy zdalnie? Pozdrawiamy wszystkich 

członków i pracowników waszego Domu-Klubu” 
Piotr S., SOD 

 

Zatrudnienie Przejściowe w Urzędzie Dzielnicy 

Wola –  pytania z WDpF i odpowiedzi Kajetana.  

Cześć! Pojawiają się pytania od członków WDpF, jak teraz 
wygląda moja praca w Zatrudnieniu Przejściowym. 

Pracuję 4 godziny – najczęściej przewożę dokumenty 

między trzema urzędami – około 2 godzin. Czasem 

dostarczam przesyłki do PCK, Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej, Spółdzielni Socjalnej Wola. 

Sporadycznie zdarza się, że jest dużo dokumentów i są 
dosyć ciężkie, ale wciąż mieszczą się w średniej wielkości 

plecaku. Nie stanowi to dla mnie problemu. Każdy 

pracownik musi mieć swoją torbę lub plecak. Średnio 
robię w pracy ok. 3,4 kilometra na piechotę. Około  

2 godzin pracuję stacjonarnie – pomagam w sekretariacie 
Wydziału Świadczeń. Ostatnio musiałem złożyć i spiąć 

zszywaczem wnioski w sprawie dodatku osłonowego, 

teraz opisuję teczki dotyczące 500+, jednorazowej 
zapomogi. Jak się nazbiera więcej niepotrzebnych 

dokumentów, to wrzucam je do niszczarki. Jeśli chodzi  

o zarobki to stawka wynosi 14,47 zł netto za godzinę (20 
zł brutto), średnio na miesiąc – 1250,00 zł. Jedyny kontakt 

z komputerem i ze skanerem mam w kancelarii urzędu na 



Solidarności 90, gdzie muszę zeskanować dokumenty  

z kodem kreskowym i zapisać w folderze. Pozdrawiam! 
Kajetan 

 

Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ – 

WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO" jest finansowane ze środków m.st. 

Warszawy. 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy  

 28 marca 2022 r. powitamy p. Beatę, nową 

pracowniczkę Sekcji Obsługi Domu (działającej na 
razie przy SA). Umowę o pracę na okres próbny 

podpisaliśmy na 3 miesiące. Postarajmy się wszyscy 
jak lepiej powitać i wdrażać p. Beatę w kuluary pracy 

w WDpF! 

 Do 20 marca 2022 r. spływały zgłoszenia na 

pracownika/pracowniczkę projektu „WYKORZYSTAJ 

SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 

PRZEJŚCIOWEGO”. Będziemy teraz powoływać do 

życia komisję rekrutującą. Trzymajcie kciuki za 
pozytywny rezultat rekrutacji! 

 Ola S. była na urlopie 14 marca, a od 16 do 18 marca 

na zwolnieniu lekarskim. Kasia była 14 i 15 marca na 

urlopie. Ola De. jest na urlopie macierzyńskim. Jacek 

będzie na urlopie 24 i 25 marca 2022 r. 

 
Zaangażowanie WDpF i  Rady Koordynacyjnej  

w pomoc Ukrainie.  Na specjalnym spotkaniu 

zwołanym przez Biuro 17 marca 2022 r., wraz z członkami 
Rady Koordynacyjnej (Mirosław Horbaty, Jakub Tercz, 

Piotr Szof), pracownikami oraz członkami i członkiniami 
WDpF, rozmawialiśmy, jak wesprzeć osoby z problemami 

psychicznymi przebywające w Ukrainie oraz uchodźców 

w Polsce. Jeśli chodzi o pomoc osobom na terenie 

Ukrainy bierzemy pod uwagę pacjentów ukraińskich 

szpitali psychiatrycznych. Rada Koordynacyjna zgodziła 

się na wykorzystanie konta Stowarzyszenia, gdybyśmy 
decydowali się na zbiórkę pieniężną. O efektach naszego 

spotkania poinformujemy Clubhouse International oraz 

Fountain House (Dom-Klub w Nowym Jorku), którzy 
pytają jak we współpracy z nami mogą wspomóc osoby  

z Ukrainy w obszarze związanym ze zdrowiem 
psychicznym. Stworzymy też dokument w tzw. chmurze 

(na dysku google) dostępny dla wszystkich osób z naszej 

społeczności, który będzie służył gromadzeniu i wymianie 
informacji. 

 

Aktualności dotyczące naszego programu 
Zatrudnienia Przejściowego.  Szpital Wolski – 

złożyliśmy pismo, w którym prosimy o wznowienie 

współpracy. Pani Monika Bogucka, kierowniczka Działu 

ds. Gospodarczych i Zaopatrzenia poinformowała nas, że 

jak tylko będzie wiedzieć więcej, niezwłocznie nas 
poinformuje. Początkowo ma to być współpraca zbliżona 

do Zatrudnienia Przejściowego (częściowo zgodna ze 
Standardami), z nadzieją, że z czasem wypracujemy 

program w pełni zgodny ze Standardami. Na razie są trzy 

osoby chętne do podjęcia pracy na warunkach 
oferowanych przez Szpital Wolski. 

 

Urząd Dzielnicy Wola – trwa kolejny cykl Zatrudnienia 
Przejściowego, w którym pracuje Kajetan z SZE. Kajetan 

ma możliwość pracować maksymalnie do końca czerwca. 

Liczymy, że wkrótce Ola S. podpisze umowę 
wolontariacką i będzie mogła pełnić rolę zastępcy na 

wypadek nieobecności pracownika Zatrudnienia 

Przejściowego. Będzie to też wymagać wcześniejszego 

treningu (Kajetan będzie prowadził trening Oli). 

 
Jeśli masz w swoim otoczeniu pracodawcę, któremu wg 

Ciebie moglibyśmy opowiedzieć, na czym polega 

program Zatrudnienia Przejściowego, koniecznie daj znać 
naszej Sekcji. 

materiał z Biura opracowała Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 18.03.2022 
 
Zebranie przeprowadziła Sekcja Administracji.  

Prowadził Jacek S., łączyła Olga O., notowała Kasia B. 

Uczestniczyli ponadto: Tadeusz S., Maciej Czern., Monika 
K., Piotr C., Marta W., Julia G, Witek D. w OO. 

 

Dyskutowaliśmy wniosek SZE dotyczący zasad Giełdy 
Umiejętności, szczególnie umawiania się osób chcących 

się wspólnie uczyć na terenie WDpF. SA zgłosiła szereg 
pytań i wątpliwości dotyczących szczegółowych 

rozwiązań w tej sprawie, jako że wszyscy mamy być w nią 

zaangażowani. Niektóre z nich udało się od razu wyjaśnić, 
inne SZE potrzebuje jeszcze przedyskutować. Do wniosku 

wrócimy, gdy SZE zaproponuje jego nową wersję, 

uwzględniającą dzisiejszą dyskusję.   
 

Przyjęliśmy harmonogram na przyszły tydzień. SZE 

informuje, że są wole miejsca na środowe spotkania  
z angielskim (z Thorkildem :) 

 
Nie było ogłoszeń indywidualnych, nie było 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  

finansowane 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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