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Sekcja Administracji
Dziękuję za możliwość odwiedzenia Fontanny
w czasie pandemii! Fajnie, że mimo ograniczeń DomKlub nadal istnieje i funkcjonuje. Ostatnio byłam w Klubie
parę lat temu i cieszę się, że po latach nieobecności
zostałam przyjęta ciepło i życzliwie. Poczułam się tak,
jakbym była tu wczoraj, a nie kiedyś tam. Życzę Domowi
– wszystkim jego pracownikom i członkom – dużo
szczęścia i wiosennej nadziei.
Iwona D.

Interesujące badanie w Instytucie Psychologii
Polskiej Akademii Nauk. Niedawno dowiedziałam się
w WDpF o pewnym badaniu psychologicznym dla osób
z rozpoznaniem schizofrenii. Zdecydowałam się wziąć
w nim udział i – jak się okazało – było to bardzo ciekawe
doświadczenie. Badanie przeprowadzał dr Joachim
Kowalski z Instytutu Psychologii PAN. Składało się
z 3 spotkań, w czasie których odpowiadałam na różne
pytania kwestionariuszowe i wykonywałam zadania na
komputerze. Badanie jest częścią projektu, którego
ogólnym celem jest zrozumienie związków między
samopoczuciem, nasileniem objawów a funkcjami uwagi
i przekonaniami metapoznawczymi, czyli przekonaniami
na temat myśli, na temat procesów psychicznych.
W trakcie badania zostałam również zapoznana
z treningiem uwagowym, który jest techniką
terapeutyczną, a którego mechanizmy mają być w tym
projekcie poznane.
Badanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze.
Zarówno pan Joachim, jak i jego asystentka – pani
Małgorzata (od części komputerowej), bardzo zadbali
o moje dobre samopoczucie w trakcie badania. Udział
w nim daje wiele korzyści. Z jednej strony pogłębi
rozumienie natury objawów psychotycznych i dzięki
temu tworzenie skuteczniejszych technik psychoterapeutycznych. Z drugiej strony stosowanie treningu uwagi

może przynieść osobistą korzyść w zakresie poprawy
funkcji uwagi. Oprócz tego uczestnicy otrzymują
rekompensatę finansową. Rekompensata w wysokości
466 zł dotyczy dłuższego badania dla osób, które
doświadczają halucynacji słuchowych. Do badania
zaproszone są również osoby, które mają diagnozę
schizofrenii, lecz nie doświadczają halucynacji. Wtedy
badanie jest krótsze, a rekompensata wynosi 349 zł.
Badanie
jest
nadal
aktualne.
Można
się
zapisywać: https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/for
m/SV_bqgiekgfrtdfjQW.
Działalność
pracowni
na
portalu
Facebook:
https://www.facebook.com/GawedaLab.
Zachęcam osoby ze społeczności Domu pod Fontanną do
udziału w tym badaniu. Stanowi ono świetną okazję do
nauczenia się prostej techniki terapeutycznej, którą
można z powodzeniem stosować w domu oraz do
zarobienia dodatkowych pieniędzy.
Justyna P.

Do napisania tego tekstu zostałem zaproszony
ja, to jest Grzegorz wraz z Michałem J. Mieliśmy
wolną rękę co do treści i formy tekstu. Szukając inwencji
znaleźliśmy ją za oknem w wiosennej aurze. Słonko
świeci, rośliny rosną, ale jest dość chłodno. Natomiast
w domu jest ciepło i przyjemnie. Jest dużo gości i panuje
radosna atmosfera. Wszyscy są zajęci swoimi sprawami
i zadaniami w ramach Sekcji. Michał podpowiada mi
swoje myśli telepatycznie. W sumie jesteśmy zgraną parą
pisarzy. Przez ramię zaglądamy co robią inni. Ogólnie jest
ok :)
Grzegorz Sz. I Michał J.

formuły działania i byciem wśród nieznajomych (na
spacer przyszło ponad 20 osób oprócz nas z WDpF). To
była dla mnie miła odmiana. Wiele z historii zasłyszanych
na spacerze z przewodniczką zostało w mojej pamięci,
najbardziej te dotyczące ludzi, niekoniecznie budynków.
Cieszę się też, że po spacerze mogliśmy pobyć razem,
podzielić się wrażeniami, pogadać o różnych sprawach
i przypomnieć sobie filmografię Seana Penna (natknęliśmy się na niego w kawiarnii Niepodległa). Czułam lekkie
rozżalenie, że więcej osób nie dołączyło do nas,
a z drugiej strony jestem bardzo wdzięczna tym, którzy
przyszli. To był dla mnie bardzo przyjemny dzień!
Marta

W ostatni wtorek zorganizowaliśmy spot kanie na
temat „ulubionej piosenki”. Olga łączyła, a ja zajmowałem się prowadzeniem. Rozmawialiśmy o muzyce, o
ulubionych zespołach, co jest dla nas istotne w utworze
muzycznym (tekst, melodia) i innych kwestiach.
Na koniec spotkania odtworzyliśmy kilka utworów na
YouTubie, The Smiths, ABBA, Jorane i inne.
Jan M.

Sekcja
Zatrudnienia i Edukacji
Co aktualnie słychać w Sekcji Zatrudnienia
i Edukacji? Dzieje się całkiem sporo! Niedawno do
Sekcji Zatrudnienia i Edukacji dołączyli Kinga i Witek.
Odwiedzają nas także osoby w okresie orientacji:
Agnieszka i Grzesiek. W środę Ola z Grześkiem, Agnieszką
i Julią pracowali nad nowym rozplanowaniem zadań na
tablicach w SZE. Marta z Kingą wykonywały reach-out.
Andrzej zajmował się dbaniem o czystość w naszych
łazienkach, a Michał zastanawiał się nad zadaniami, które
można wykonywać w Sali EDU. Na ostatnich spotkaniach
Sekcji rozmawialiśmy o propozycji spotkania z DomemKlubem Thunderbird z Oklahomy ze Stanów
Zjednoczonych i o targach pracy Absolvent Talent Days.
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana wzięciem
udziału w nich lub chcesz dowiedzieć się więcej,
to odezwij się do Oli (a.stolarczyk@wdpf.org.pl).
Aktywnie zastanawiamy się też nad różnymi zadaniami
Sekcji związanymi z edukacją. Jeśli chcesz być na bieżąco
z działaniami SZE, to najbardziej aktualne informacje
znajdziesz czytając podsumowania spotkań Sekcji
i dołączając do nas stacjonarnie lub na Skype :)
Julia i Agnieszka

Wspomnienie Soboty Rekreacyjno -Towarzyskiej.
Bardzo mi się podobało, że wyszliśmy do ludzi. To nie my
organizowaliśmy spacer po Placu Trzech Krzyży, tylko
grupa Ach! Stolica, co wiązało się z dostosowaniem do ich

To była moja pierwsza Sobota RekreacyjnoTowarzyska i myślę, że zostanie na długo w mojej
pamięci. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się wspólnie
spotkać, pobyć w swoim towarzystwie i porozmawiać
w taki swobodny sposób, tym bardziej, że na co dzień,
z osobami z innej Sekcji, widzimy się jedynie wirtualnie.
Osobiście bardzo cenię taką naturalną rozmowę, w której
możemy się o sobie dowiedzieć czegoś więcej.
To także był mój pierwszy spacer z przewodnikiem, ale
już po nim stwierdziłam, że nie ostatni. No i to, że spotkaliśmy Seana Penna i mam z nim selfika zrobiło mi wtedy
dzień i kilka następnych po nim ;-) Marzenia się spełniają
w najmniej oczekiwanym momencie :-)
Ola, SZE

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!

Wieści z Biura WDpF
Trwa
rekrutacja
pracownika
do
SZE,
a dokładniej do projektu WYKORZYSTAJ SZANSĘ
– WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA
PRZEJŚCIOWEGO. Komisja rekrutacyjna w składzie:
Aneta S., Julia G., Tomek S., Marta W., Ola S. ma w planie
jeszcze jedną rozmowę rekrutacyjną. W piątek na dniu
próbnym była p. Hanna.
Nasza
pomoc
osobom
z
Ukrainy
doświadczającym
problemów
zdrowia
psychicznego
przy
wsparciu
finansowym
Clubhouse International. Biuro koordynowało dalsze
kroki w sprawie tego działania:
 W korespondencji mailowej z Jackiem Yatsko
uzyskaliśmy zgodę Zarządu Clubhouse International
na finansowanie zaproponowanych przez nas form
wsparcia uchodźców z Ukrainy w Warszawie, to jest:
docieranie do nich z informacjami o miejscach
i formach pomocy medycznej i wsparcia społecznego
w języku ukraińskim oraz zapraszanie poznanych osób
do WDpF – wzajemne poznawanie się, możliwość
zostania członkiem WDpF, możliwości działań
samopomocowych. Nie uzyskaliśmy zgody na

wsparcie finansowe innych organizacji, przy czym
usłyszeliśmy miłe słowa o zaufaniu do nas jako
wieloletniego członka organizacji :)
 W środę, na otwartym spotkaniu o 15:05, przyjęliśmy
sporo wspólnych ustaleń w gronie: Wiesława D., Olga
O., Maciek Czern., Jacek S., Paweł Z., Marta W., Paweł
B., Agnieszka S., Jakub T., Kasia B., Bogdan O., Ola S.,
Julia G. Wszyscy, niektórzy z nas z dużym
entuzjazmem, zgłosiliśmy chęć poznawania się
z osobami z Ukrainy doświadczającymi trudności
psychicznych, korzystając z pomocy osób mówiących
po ukraińsku, które zostaną zatrudnione. Ponadto
postanowiliśmy utworzyć zespół roboczy dla dalszego
sprawnego koordynowania tego działania, w którym
byłaby reprezentacja Rady Koordynacyjnej, Biura
i społeczności członków i członkiń WDpF oraz
ewentualnie dodatkowa reprezentacja SZE jako Sekcji
odpowiedzialnej za współpracę międzynarodową
WDpF. Biuro będzie zaangażowane w całości: Marta
i Kasia odpowiadają za to działanie przed Clubhouse
International, Danusia za sprawy finansowe. Rada, jak
mamy nadzieję, deleguje do zespołu co najmniej dwie
osoby. Reprezentację członkowską widzimy nawet
szerzej: 2-3 osoby. Zgłosiła się już Wiesława, która
uzyskała też rekomendację swojej Sekcji Administracji,
cieszymy się!
 W piątek, zgodnie z oczekiwaniami Clubhouse
International, wysłałyśmy (Marta, Danusia i ja)
szacunkowy budżet wydarzenia na 4 miesiące. Jack
Yatsko odpisał, byśmy zastanowlili się nad dodatkową
osobą, która zajmowałaby się tłumaczeniami, z czego
wnioskujemy, że zgłoszone przez nas pozycje tego
budżetu są wstępnie zaakceptowane.
 Wysłałyśmy też mail do Biura Pomocy i Projektów
Społecznych,
w
którym
poinformowałyśmy
o planowanych działaniach i zapytałyśmy, czy Biuro
ma jakieś zastrzeżenia na taką otwartość WDpF wobec
uchodźców z Ukrainy doświadczających problemów
zdrowia psychicznego.
Zespół pracowniczy.
wychowawczym.

Ola De. jest na urlopie
materiał z Biura opracowała Kasia

Podsumowanie Zebrania
Generalnego 01.04.2022
Za Zebranie odpowiadała SA.
Łączył i prowadził Jacek, notowała Olga.
Udział ponadto wzięli: Robert B., Ewa S., Monika K., Beata
P.-M., Kasia, Jan M., Tadeusz S., Ola S., Piotrek C., Julia,

Witek, Małgorzata H., Tomek S., pani Hanna (dzień
próbny)
Przyjęliśmy harmonogram.

Ogłoszenie indywidualne: Marta, SZE, przekazuje:
eFkropka ma do oddania do użytku indywidualnego
monitory do komputerów stacjonarnych i laptopów:
2x iiyama prolite e2003ws, Benq senseye+photo
i Hyundai B90A. W sumie 4 sztuki. Można kontaktować
się poprzez Biuro.

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 i Jacek.
***
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.

