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Życzymy słońca i radosnych, spokojnych  
Świąt Wielkanocnych! Zdrowia, nadziei na lepsze  

jutro, pokoju, odwagi do bycia sobą w każdej  
sytuacji, a także siły, cierpliwości i pogody ducha. 

 
Członkinie, członkowie, pracownicy i pracowniczki  

Warszawskiego Domu pod Fontanną oraz  
Rada Koordynacyjna naszego Stowarzyszenia 

 



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 Beata. Zachęcamy do kontaktu!  

 

Sekcja Administracji 
 
Świąteczne przygotowania.  W zeszłym tygodniu 
rozesłaliśmy listy świąteczne, a w tym zadbaliśmy  
o dotarcie do osób z SA i SOD z najlepszymi życzeniami  
i informacjami o piątkowym spotkaniu świątecznym. Na 
które przygotowaliśmy salę SOD w czwartek – na żywo 
będzie 20 osób, a zdalnie – nie wiadomo, pewnie sporo :) 
Poza tym na spotkaniach Sekcji dyskutowaliśmy temat ich 
przebiegu (polecamy tekst Tadeusza poniżej!), 
wspominaliśmy Wieczór Wtorkowy, który przepro-
wadziliśmy (tutaj teksty Sylwka i Justyny), a nawet pojawił 
się pomysł na Sobotę Rekreacyjno-Towarzyską.  

Jacek 
 

 
Na zdjęciu świąteczne stoły przygotowują: Beata i Tadeusz prasujący 
obrusy oraz Olga i Robert dbający o dekoracje 
 
O Spotkaniach w WDpF. Nasze spotkania, nazwę je 
może elektroniczne, ale także przy udziale części osób  
w Domu Klubie na Nowolipkach, odbywają się według 
pewnego ustalonego planu i na zasadzie dobrowolności, 
lecz przy zachowaniu zwyczajów obowiązujących kultu-
ralnych ludzi. Udział kilku osób czy członków wymaga 
utrzymania porządku elementarnego, to znaczy kiedy  
jeden mówi – reszta słucha, potem słucha się innego, lecz 
podtrzymującego ten sam temat rozmowy. To wydaje się 
logiczne, ale w praktyce nie zawsze zdaje egzamin. Nasza 
społeczność obfituje w wielkie indywidualności i te osoby 
czasem nie wytrzymują emocjonalnie bez komentowania 

na bieżąco tego, co słyszą. Wtedy wkrada się zamiesza-
nie, czyli swoisty bałagan i samowolka. Jak temu  
zaradzić? Czy można prosić o zachowanie spokoju czy 
wręcz poprosić o ciszę? Może cisza zarówno w eterze jak 
i w naszych uszach pozwoli na umożliwienie zrozumienia 
tych, którzy chcą nam coś powiedzieć. 

Tadeusz S. 
 
Wspomnienia z Wieczoru Wtorkowego pt.  „Co 
dobrego spotykało nas w życiu”,  prowadzonego 
przez naszą Sekcję. 
 
Sylwek: Myślę, że pojęciem dobra na owe czasy, w uję-
ciu Wieczoru Wtorkowego, może być wolontariat dla  
naszych sąsiadów z Ukrainy. Jakbym się miał zastanowić, 
co mnie osobiście spotkało dobrego w życiu, patrząc na 
owe życie z perspektywy przeżytych lat i tego jak ono  
wygląda i na czym się opiera, to stwierdziłbym, że  
największym dobrem spotkanym w życiu jest to, że mam 
co jeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać. No i to, żeby mieć 
zdrowie – zdrowie, żeby żyć i móc korzystać z owego  
dobrego życia.  
 
Justyna: Podczas Wieczorów Wtorkowych rozmawiamy 
na przeróżne tematy. Bywają tematy lekkie i przyjemne, 
ale też i takie, które wywołują silne emocje. Tematem 
ostatniego spotkania wtorkowego było dobro, którego 
doświadczyliśmy lub doświadczamy w życiu. Debiutującą 
w roli prowadzącej była Wiesia. Wiesiu, gratuluję pomy-
słu oraz genialnego poprowadzenia rozmowy! Myślę,  
że to nie tylko moja opinia. 
 
Wracając do tematu spotkania, czyli dobra, nasuwa mi się 
następujący wniosek: co człowiek, to inne zdanie. W nie-
których z nas pozytywne odczucia wywołuje muzyka, dla 
innych dobrem są inni ludzie lub praca albo pasje.  
Nie było wśród nas osoby, której nigdy nie przydarzyło się 
nic dobrego. I to jest budujące! Mnie osobiście fajnie  
się rozmawiało na taki przyjemny temat i ciepło zrobiło 
mi się na sercu, kiedy uświadomiłam sobie, jak wielu  
fantastycznych ludzi poznałam w życiu i jak wiele dobra 
doznałam z ich strony!  
 
Podczas naszej dyskusji padło bardzo ważne zdanie,  
że dobro zawsze powraca, i to z nawiązką. Ja pokusiłam 
się o taki trochę filozoficzny wywód, iż to „krążenie dobra 
we wszechświecie" odbywa się w jakiś bardzo tajemniczy, 
metafizyczny wręcz sposób. Ucieszyłam się, że dla wielu 
z nas dobro, które wzajemnie dajemy sobie jako społecz-
ność WDpF ma ogromne znaczenie. Ja też się pod tym 
podpisuję. Zbliżające się święta Wielkanocne są dosko-
nałą okazją, żeby zastanowić się, co dobrego możemy 
zrobić dla innych. 
 



Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół „WDpF dla Ukrainy”. Żeby nadać bieg 
sprawom, 14 kwietnia podczas spotkania na Skype, 
ukonstytuował się Zespół „WDpF dla Ukrainy” w składzie: 
Kasia, Magda, Marta, Wiesława i Jakub. Zespół będzie się 
zajmować projektem, którego nazwę zdradzimy wkrótce, 
bo zależy nam, żeby ją najpierw skonsultować z Jackiem 
Yatsko z ICCD :) Na ten moment Zespół zajmuje się 
kontaktem z Clubhouse International, organizowaniem 
domo-klubowego wsparcia dla osób doświadczających 
problemów zdrowia psychicznego z Ukrainy oraz 
rekrutacją dwóch pracowników projektu, którzy podejmą 
konkretne działania. 

Jakub, Kasia, Wiesława, Magda, Marta 
 
Zbiórka Clubhouse International na nasze dzia-
łania adresowane do osób doświadczających  
problemów zdrowia psychicznego z Ukrainy. 
Z radością i wzruszeniem dzielimy się wiadomością, że 
dzięki zbiórce zainicjowanej przez Clubhouse Internatio-
nal 59 donatorów przekazało łącznie 22, 873.62 dolarów 
na wsparcie zaplanowanych przez nas działań. Zbiórka 
jest cały czas aktywna, a środki można przelewać również 
w polskiej walucie (super, że ICCD pomyślało o nas  
i w tym względzie!). Każdy i każda z nas może dołączyć się 
do zbiórki, oto link: https://clubhouse-intl.org/ukraine/  
 

Zespół pracowniczy. 
 Na pokładzie WDpF serdecznie witamy Hannę  

Gorący. Hania będzie zatrudniona w projekcie  
„WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO”, działającego przy 
Sekcji Zatrudnienia i Edukacji, od wtorku 19 kwietnia 
2022 r. Postarajmy się wszyscy wdrażać Hanię  
do pracy najlepiej jak potrafimy! 

 Kasia jest na urlopie 14 i 15 kwietnia, Marta 19 kwiet-
nia, Ola i Jacek 21 i 22 kwietnia. Ola De. jest na  
urlopie macierzyńskim. 
 

 
Zespół WDpF dla Ukrainy 

 
W piątek 15 kwietnia 2022 r. skupimy się na wspólnym 
świętowaniu i nie będzie spotkania śniadaniowego oraz 
Zebrania Generalnego, na których mogliśmy przyjąć 
harmonogram na kolejny tydzień. Sekcja Administracji  
i Biuro opracowały harmonogram zgodnie ze swoją 
wiedzą o spotkaniach planowanych na przyszły tydzień. 
Do zobaczenia we wtorek po Świętach! 

Materiał z Biura przygotowała Marta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


