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Czym jest Dom-Klub?

Dom-Klub jest przede wszystkim wspólnotą ludzi. Jest czymś o wiele więcej niż tylko programem lub 
usługą socjalną. W szczególności Dom-Klub jest wspólnotą ludzi, którzy razem pracują na rzecz 
osiągnięcia wspólnego celu.

Dom-Klub jest społecznością celowo zorganizowaną, by wspierać osoby zmagające się ze skutkami 
choroby psychicznej (ang. living with the effects of mental illness). Poprzez uczestnictwo w Domu-
Klubie osoby dostają możliwości ponownego włączenia się w świat przyjaźni, rodziny, ważnej pracy, 
zatrudnienia, edukacji i uzyskania dostępu do usług i wsparcia, którego mogą indywidualnie 
potrzebować. Dom-Klub jest odbudowującym środowiskiem dla ludzi, których życie uległo drastycznej 
dezorganizacji i potrzebują wsparcia innych, którzy wierzą, że odzyskiwanie zdrowia psychicznego 
(ang. recovery from mental illness) jest możliwe dla wszystkich. 

"Dom-Klub"

Sama nazwa "Dom-Klub" została zaczerpnięta z pierwotnego języka, który był używany, aby 
akcentować pracę i wizję pierwszego Domu-Klubu: Domu pod Fontanną w Nowym Jorku utworzonego
w 1948 roku. Jako pierwsza tego typu społeczność, Dom pod Fontanną posłużył za model dla 
wszystkich kolejnych Domów–Klubów rozwijających się na całym świecie. Dom pod Fontanną miał 
swój początek kiedy byli pacjenci szpitala psychiatrycznego w Nowym Jorku zaczęli nieformalnie się 
spotykać, tworząc coś na kształt „klubu”. Było to organizowane bardziej jako system wsparcia dla ludzi
żyjących z problemami psychicznymi, aniżeli usługa socjalna czy program leczenia. Społeczności na 
całym świecie, które wzorowały się na modelu Domu pod Fontanną, przyjęły termin "Dom-Klub", gdyż 
przekazuje on trafnie znaczenie członkostwa i przynależności. Ten komunikat odzwierciedla sedno 
sposobu, w jaki działa Dom-Klub. 

Członkostwo

Dom-Klub jest organizacją członkowską i dlatego ludzie, którzy się w nim pojawiają i angażują są jego 
członkami. Członkostwo w Domu-Klubie jest otwarte dla każdego, kto ma historię choroby 
psychicznej. Idea członkostwa jest fundamentalna dla koncepcji Domu-Klubu, ponieważ członkostwo 
w organizacji oznacza, że dana osoba dzieli zarówno współwłasność, jak i współodpowiedzialności za 
sukces całej organizacji. Posiadanie członkostwa oznacza, że się przynależy, pasuje do czegoś, i ma 
się miejsce, w którym zawsze jest się mile widzianym. Dla osoby żyjącej ze skutkami choroby 
psychicznej tak zwykłe rzeczy wcale nie są takie oczywiste. Prawda jest taka, że większości ludzi 
z chorobami psychicznymi stale towarzyszy poczucie niedopasowania, izolacji i odrzucenia. Choroby 
psychiczne mają rujnujące skutki, które wpływają na poczucie odseparowania od reszty 
społeczeństwa.

 "Pacjent psychiatryczny ", "klient", "niepełnosprawny", "konsument", „użytkownik” - tymi terminami 
ludzie chorzy psychicznie przywykli być określani. Reszta społeczeństwa dzieli ich potem zgodnie 
z powyższymi etykietami i całkowicie identyfikuje z narzucanymi przez te etykiety wizerunkami. Osoba
z chorobą psychiczną jest w efekcie postrzegana jako ktoś, kto czegoś potrzebuje, kto jest głównie 
ciężarem, któremu należy podołać.

Dom-Klub cały czas to zmienia. Tu osoba zmagająca się z chorobą psychiczną jest widziana przede 
wszystkim jako wartościowy uczestnik, kolega i ktoś, kto wnosi coś do reszty grupy. Każda osoba jest 
znaczącą częścią społeczności zaangażowanej w ważną pracę. Dom-Klub jest zaprojektowany jako 



miejsce, w którym osoba z problemami zdrowia psychicznego nie jest pacjentem i nie jest definiowana
przez etykietę niepełnosprawności.

W programie Domu-Klubu każdy członek otrzymuje przekaz, że jest mile widziany, chciany, potrzebny 
i oczekiwany każdego dnia. Przekaz, że zaangażowanie każdego członka jest cennym wkładem dla 
społeczności to przekaz, który jest sygnalizowany poprzez cały dzień w Domu-Klubie. Pracownicy 
i inni członkowie pozdrawiają każdą osobę pojawiającą się w drzwiach Domu–Klubu z uśmiechem na 
twarzy i słowami serdecznego powitania.

Codzienna praca społeczności Domu-Klubu jest także zorganizowana i przeprowadzona w sposób, 
który wielokrotnie dostarcza taki komunikat. To nie jest trudne, ponieważ w istocie praca Domu-Klubu 
wymaga udziału członków. Projekt Domu–Klubu angażuje członków w każdy obszar swojej 
działalności i zawsze jest w nim dużo więcej pracy, niż mogłoby zostać wykonane przez garstkę 
pracowników. Umiejętności, talenty, kreatywne pomysły oraz wysiłki każdego członka są każdego dnia
potrzebne i wzmacniane. Udzielanie się jest dobrowolne, ale każdy członek jest zawsze zapraszany 
do uczestnictwa w pracy, która obejmuje obowiązki administracyjne, recepcję, usługi kulinarne, 
zarządzanie, kontakt z członkami (ang. outreach), prace konserwacyjne, badania (ang. research), 
załatwianie spraw dotyczących zatrudnienia i edukacji, księgowość i dużo więcej.

Członkowstwo w Domu-Klubie daje osobie żyjącej z chorobą psychiczną możliwość  współudziału 
w tworzeniu sukcesów całej społeczności. Równolegle, osoba otrzymuje niezbędną pomoc i wsparcie 
w osiąganiu indywidualnego sukcesu i satysfakcji. 

Wartości

Społeczności Domu-Klubu są zbudowane na wierze w to, że każdy członek może wystarczająco 
poradzić sobie ze skutkami choroby psychicznej (ang. recover from the effects of mental illness), aby 
prowadzić satysfakcjonujące z własnego punktu widzenia życie. Domy-Kluby to społeczności ludzi, 
którzy na zasadach wzajemności działają dla osiągania sukcesów - nie ważne jak długo się do nich 
dochodzi ani jak jest to trudne. Koncepcja Domu-Klubu zorganizowana jest wokół przekonania 
o potencjale produktywnego wkładu wszystkich, nawet tych zmagających się z najbardziej ciężkimi 
skutkami choroby psychicznej. Społeczności Domu-Klubu wierzą, że praca i związki oparte na pracy 
są budujące i zapewniają mocny fundament dla rozwoju oraz dla ważnych indywidualnych dokonań 
(Beard, Propst, Malamud, 1982). W świecie Domu-Klubu istnieje silne przekonanie, że 
znormalizowane możliwości społeczne stanowią ważną część ścieżki ku wyzdrowieniu.

Wartościowe relacje (kluczowy komponent)

Środowisko i struktury Domu-Klubu rozwijają się w sposób zapewniający szerokie możliwości dla 
wzajemnych interakcji oraz pracę, której jest zawsze pod dostatkiem. Liczba pracowników 
zatrudnionych w Domu-Klubie jest celowo niska, aby stworzyć stałe warunki, w których pracownicy 
będą naprawdę potrzebować pomocy członków do wykonania pracy. Członkowie także potrzebują 
pracowników i innych członków, aby  realizować zadania, ale co najważniejsze – relacje, które 
rozwijają się podczas  wspólnej pracy są kluczowym składnikiem rehabilitacji w Domu-Klubie 
(Vorspan, 1986). Członkowie i pracownicy Domu-Klubu, jako społeczność, są odpowiedzialni za 
ustalanie priorytetów, organizację i wykonywanie zadań, które są ważne, aby Dom-Klub stawał się 
pozytywnym miejscem, w którym członkowie mogą iść do przodu ze swoim życiem (ang. move 
forward with their lives). 

Stosunki między członkami i pracownikami rozwijają się naturalnie - podczas wspólnej pracy ramię 
w ramię przy wykonywaniu codziennych obowiązków w Domu-Klubie. Wszyscy pracownicy pełnią 
ogólne role w Domu-Klubie i są włączani we wszystkie jego działania, w tym w codzienne obowiązki 
wynikające z pracy, wieczory integracyjne (ang. social evening), programy rekreacyjne, programy 
zatrudnienia, kontakt z członkami (ang. reachout), pomoc w edukacji i sprawach związanych ze 
wsparciem społecznym. Członkowie i pracownicy dzielą odpowiedzialność za pomyślne działanie 



Domu-Klubu. Pilnie razem pracując, każdego dnia, członkowie i pracownicy uczą się od siebie 
nawzajem swoich mocnych stron, talentów i umiejętności. Rozwijają także prawdziwe i trwałe 
przyjaźnie. Ponieważ model Domu-Klubu bardzo przypomina zwykłą pracę czy środowisko pracy, 
relacje rozwijają się tu w podobny sposób.

W Domu-Klubie rolą pracownika nie jest edukowanie ani leczenie członków. Pracownicy są tu po to, 
aby angażować się z członkami, jako kolegami w ważną pracę, aby być zachęcającymi 
i zaangażowanymi również w stosunku do osób, które mogą na razie jeszcze nie wierzyć w siebie. 
Pracownicy Domu- Klubu pełnią rolę kolegów, pracowników, odkrywców talentów (ang. talent scouts) 
i motywatorów (ang. cheerleaders).

Podstawowe elementy Domu-Klubu

1. Dzień pracy

Codzienne działania Domu-Klubu są zorganizowane wokół ustrukturyzowanego systemu określanego 
mianem dnia zorientowanego na pracę. Dzień zorientowany na pracę trwa 8 godzin, standardowo od 
poniedziałku do piątku, co odwzorowuje godziny pracy społeczeństwa, w którym zlokalizowany jest 
Dom-Klub. Pracownicy i członkowie pracują ramię w ramię, jako koledzy, w celu wykonania pracy, 
która jest ważna dla ich społeczności. Cała praca w Domu-Klubie odbywa się na rzecz Domu-Klubu, 
a nie dla jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych czy interesów. Nie odbywają się tu żadne formy 
terapii klinicznej ani programy zorientowane na leczenie. Członkowie dobrowolnie angażują się 
(w zadania) na tyle, na ile mają chęć, czują się gotowi i jest to w zgodzie z ich indywidualnymi 
zainteresowaniami. 

2. Programy Zatrudnienia

Członkostwo w Domu-Klubie daje członkom możliwość powrotu do płatnego zatrudnienia 
w integrującej pracy - poprzez program Zatrudnienia Przejściowego lub Zatrudnienia Niezależnego. 
Zatrudnienie Przejściowe to wysoce zorganizowany program, skierowany do członków chcących 
powrócić do pracy w lokalnych przedsiębiorstwach czy zakładach pracy (biznesie i przemyśle). 
Stanowiska Zatrudnienia Przejściowego znajdują się w miejscu pracy pracodawcy, mają wymiar 
częściowego etatu (15-20 godzin tygodniowo) i wymagają sporego wsparcia ze strony pracowników 
i innych członków Domu-Klubu, zarówno na stanowisku pracy jak i poza nim.

Zatrudnienie na takim stanowisku z reguły trwa od sześciu do dziewięciu miesięcy. Członkowie mogą 
następnie spróbować pracy w innym miejscu Zatrudnienia Przejściowego, lub pójść w kierunku 
samodzielnej pracy. Program zatrudnienia przejściowego został specjalnie pomyślany jako 
rehabilitacja zawodowa, za sprawą której członek może zdobyć lub odzyskać umiejętności oraz 
pewność siebie, które są niezbędne, gdy pracuje się w „prawdziwym świecie”. Jedynym warunkiem 
udziału w programie Zatrudnienia Przejściowego jest wyrażenie przez członka chęci podjęcia pracy. 

Zatrudnienie Niezależne to program Domu-Klubu, w ramach którego członkowie, gdy są gotowi, mogą
liczyć na pomoc ze strony Domu-Klubu w samodzielnych staraniach o pracę. Dom-Klub oferuje stałe 
wsparcie i zachętę tak długo, jak długo osoba jest zatrudniana i wyraża potrzebę pomocy. Nie ma 
wsparcia bezpośrednio w miejscu pracy dla członków, którzy podejmują niezależne zatrudnienie. Całe 
wsparcie odbywa się na terenie Domu-Klubu.

3. Programy wieczorowe, weekendowe oraz świąteczne

Dodatkowo, prócz możliwości pracy, Dom-Klub oferuje wieczorowe, weekendowe i świąteczne 
programy rekreacyjno-integracyjne. Pracownicy oraz członkowie wspólnie organizują zaplanowane lub
niezaplanowane aktywności. Te aktywności mają miejsce zawsze poza czasem dnia zorientowanego 
na pracę. Święta są obchodzone w dni, w które wypadają. Działania są planowane w Domu-Klubie 
i w środowisku. 



4. Wsparcie w środowisku

Osoby żyjące z chorobą psychiczną często potrzebują różnorodnych usług socjalnych i zdrowotnych. 
W czasie dnia pracy członkowie otrzymują pomoc w dostępie do najlepszych lokalnych usług. Pomoc 
udzielana członkom dotyczy pozyskiwania i utrzymania niedrogich i godnych warunków 
mieszkaniowych, uzyskiwania pomocy dotyczącej zdrowia psychicznego i ogólnego, korzystania 
z państwowych świadczeń dla osób niepełnosprawnych czy innych potrzebnych świadczeń. Pomoc 
i wsparcie w tym zakresie zapewniają członkowie i pracownicy Domu-Klubu. 

5. Reach-out

Część codziennej pracy w Domu-Klubie obejmuje bieżący kontakt z członkami, który odbywa się 
w ramach tak zwanego „Reach-out’u”. Kiedy członek nie uczęszcza do Domu-Klubu, lub przebywa 
w szpitalu, wykonuje się telefon lub się go odwiedza. Każdemu nieobecnemu członkowi przypomina 
się, że jest zawsze mile widziany i potrzebny w Domu-Klubie. Ten proces nie tylko zachęca członków 
do uczestnictwa w Domu-Klubie, ale umożliwia szybkie zorientowanie się, że ktoś z członków 
doświadcza trudności i może potrzebować dodatkowej pomocy.

6. Edukacja

Ścieżki edukacyjne wielu członków Domu-Klubu zostały przerwane z powodu choroby psychicznej. 
Niektórzy nie ukończyli szkoły średniej, inni przerwali swoje doświadczenia studenckie. Dom-Klub 
oferuje członkom możliwości edukacyjne w rozpoczęciu lub sfinalizowaniu certyfikatów czy zaliczeń 
w instytucjach naukowych, lub w programach edukacji dorosłych. Dom-Klub wykorzystuje również 
talenty i umiejętności członków i pracowników, by zapewniać możliwości edukacyjne na terenie Domu-
Klubu.

7. Warunki mieszkaniowe (ang. housing) 

Bezpieczne, przyzwoite i godne warunki mieszkaniowe są prawem wszystkich członków. Dom-Klub 
pomaga członkom w dostępie do programów mieszkaniowych. Jeśli mieszkania takie nie są dostępne 
w środowisku, Dom -Klub poszukuje funduszy i tworzy swój program mieszkaniowy.

8. Podejmowanie decyzji i zarządzanie

Podejmowanie decyzji i zarządzanie są ważną częścią pracy w Domu-Klubu. Członkowie i pracownicy
spotykają się na otwartych spotkaniach, by dyskutować nad priorytetami (ang. policy issues) Domu-
Klubu oraz planować działania Domu-Klubu. 

Domy-Kluby mają także niezależny zarząd lub organ doradczy, który odpowiada za nadzór nad 
zarządzaniem, fundraisingiem, public relations oraz pomocą w rozwoju szans zatrudnieniowych 
członków.

Podsumowanie:

Mimo, że idea Domu pod Fontanną miała swój początek ponad 50 lat temu i od tego czasu była 
powielana ponad 400 razy w różnych miejscach świata, koncepcja Domu-Klubu jest wciąż 
diametralnie innym sposobem pracy w obszarze środowiskowych form ochrony zdrowia psychicznego.
Większość programów i modeli wciąż skupia się na ocenianiu poziomu niepełnosprawności osoby 
i zawężaniu oczekiwań, które bazują na tej ocenie. Większość stosuje edukację i terapię jako główne  
nośniki służące rehabilitacji. W Domu-Klubie oczekiwania są wysokie, a wspólna praca, wzajemne 
relacje i konkretne możliwości w środowisku stanowią o możliwości wyboru.



Clubhouses: Communities Creating Opportunities for People with 
Mental Illness

Joel D. Corcoran, Clubhouse International

What is a Clubhouse?

A clubhouse is first and foremost a community of people. Much more than simply a program, or a social 
service, a clubhouse is most importantly a community of people who are working together toward a 
common goal.

A clubhouse is a community intentionally organized to support individuals living with the effects of mental 
illness. Through participation in a clubhouse people are given the opportunities to rejoin the worlds of 
friendships, family, important work, employment, education, and to access the services and supports they 
may individually need. A clubhouse is a restorative environment for people who have had their lives 
drastically disrupted, and need the support of others who believe that recovery from mental illness is 
possible for all.

“Clubhouse”

The descriptive name of “clubhouse” was taken from the original language that was used to communicate
the work and vision of the first clubhouse, Fountain House in New York City, started in 1948. As the first 
community of its kind, Fountain House has served as the model for all subsequent clubhouses that have 
developed around the world. Fountain House began when former patients of a New York psychiatric 
hospital began to meet together informally, as a kind of “club”. It was organized to be a support system for
people living with mental illness, rather than as a service or a treatment program. Communities around 
the world that have modeled themselves after Fountain House have embraced the term “clubhouse”, 
because it clearly communicates the message of membership and belonging. This message is at the very
heart of the clubhouse way of working.

Membership

A clubhouse is a membership organization, and therefore the people who come and participate are its 
members. Membership in a clubhouse is open to anyone who has a history of mental illness. This idea of 
membership is as fundamental to the clubhouse concept, as having membership in an organization 
means that an individual has both shared ownership and shared responsibility for the success of that 
organization. To have membership in an organization means to belong, to fit in somewhere, and to have a
place where you are always welcome. For a person living with the effects of mental illness, these simple 
things cannot be taken for granted. In fact, the reality for most people with mental illness is that they have 
a constant sense of not fitting in, of isolation, and rejection. Mental illness has the devastating effect of 
separating people from others in society.

“Mental patient”, “client”, “disabled”, “consumer”, and “user”— these are the terms withwhich people living
with mental illness are accustomed to being defined. The rest ofsociety, then, segregates them according 
to these labels, and wholly defines them by these images. The person with mental illness, then, is seen 
as someone who needs something, who is primarily a burden that needs to be managed.

The clubhouse turns this all around. Here, a person who has struggled with mental illness is seen first as 
a valued participant, a colleague, and someone who has something to contribute to the rest of the group. 



Each person is a critical part of a community engaged in important work. A clubhouse is designed to be a 
place where a person with mental health problems is not a patient and is not defined by a disability label.

In a clubhouse program each member is given the message that he or she is welcome, wanted, needed 
and expected each day. The message that each member’s involvement is an important contribution to the
community is a message communicated throughout the clubhouse day. Staff and other members greet 
each person at the door of the clubhouse each morning, with a smile and words of welcome.

The daily work of the clubhouse community, too, is organized and carried out in a way that repeatedly 
delivers this message. This is not difficult, because in fact the work of the clubhouse does require the 
participation of the members. The design of a clubhouse engages members in every aspect of its 
operation, and there is always much more work than can be accomplished by the few employed staff. The
skills, talents, and creative ideas and efforts of each member are needed and encouraged each day. 
Participation is voluntary but each member is always invited to participate in work which includes clerical 
duties, reception, food service, transportation management, outreach, maintenance, research, managing 
the employment and education programs, financial services, and much more.

Membership in a clubhouse community gives a person living with mental illness the opportunity to share 
in creating successes for the community. At the same time, he or she is getting the necessary help and 
support to achieve individual success and satisfaction.

Values

Clubhouse communities are built upon the belief that every member can sufficientlyrecover from the 
effects of mental illness to lead a personally satisfying life. Clubhouses are communities of people who 
are dedicated to one another’s success – no matter how long it takes or how difficult it is. The clubhouse 
concept is organized around a belief in the potential for productive contributions from everyone; even the 
member struggling with the most severe effects of mental illness. Clubhouse communities hold the 
conviction that work, and work-mediated relationships, are restorative and provide a firm foundation for 
growth and important individual achievement (Beard, Propst, Malamud, 1982). In the clubhouse world it is
also a strongly held belief that normalized social and recreational opportunities are an important part of a 
person’s path to recovery.

Meaningful Relationships (the core ingredient)

The clubhouse environment and structures are developed in a way to ensure that there is ample 
opportunity for human interaction and that there is more than enough work to do. Clubhouse staffing 
levels are purposefully kept low to create a perpetual circumstance where the staff will genuinely need the
members in order to accomplish their jobs. Members also need the staff and other members in order to 
complete the work, but even more importantly, the relationships that evolve through this work together are
the key ingredient in clubhouse rehabilitation (Vorspan, 1986). The clubhouse members and staff as a 
community are charged with prioritizing, organizing and accomplishing the tasks that are important to 
make the clubhouse a successful place for members to move forward in their lives.

The Basic Components of a Clubhouse

1. A Work Day

The daily activity of a clubhouse is organized around a structured system known as the work-ordered day.

The work-ordered day is an eight-hour period, typically Monday through Friday, which parallels the 



business hours of the working community where the clubhouse is located. Members and staff work side 

by side, as colleagues, to carry the work that is important to their community. All of the work in the 

clubhouse is for the clubhouse and not for any outside agency or business. There are no clinical therapies

or treatment-oriented programs in the clubhouse. Members volunteer to participate as they feel ready and

according to their individual interests.

2. The Employment Programs

As a right of membership clubhouses provide members with opportunities to return to paid employment in

integrated work settings through Transitional Employment and Supported and Independent Employment 

programs.

Transitional Employment is a highly structured program for members returning to work in community-

based business and industry. Transitional Employment placements are at the employer’s place of 

business, are part time (15-20 hours per week), and include a lot of on the job and off site support from 

clubhouse staff and other members.

Supported Employment is a program of the clubhouse through which members, when they say they are 

ready, are given help from the clubhouse to apply for and acquire a job of their own. The clubhouse then 

provides ongoing support and encouragement for the members as long as they remain employed and 

request assistance. As a regular part of the program on-site support, at the place of business, is available 

if the member or employer requests it.

Independent Employment is a program of the clubhouse through which members, when they say they are

ready, are given help from the clubhouse to apply for and acquire a job of their own. The clubhouse then 

provides ongoing support and encouragement for the members as long as they remain employed and 

request assistance. There is no on-site support at the place of business for members in independent 

employment. All of the support is at the clubhouse.

3. The Evening, Weekend and Holiday Programs

In addition to the work opportunities, clubhouses provide evening, weekend, and holiday social and 

recreational programming. Members and staff together organize structured and non-structured social 

activities. These activities are always scheduled outside of the work-ordered day. Holidays are celebrated 

on the day on which they fall. Activities are scheduled at the clubhouse and in the community.

4. Community Support

People living with mental illness often require a variety of social and medical services. Through the work 

day at the clubhouse members are given help accessing the best quality services in their community. 

Help is given to members in acquiring and keeping affordable and dignified housing, good mental health 

and general medical services, government disability benefits and any other services they may need. 

Members and staff from the clubhouse provide all of this support and assistance.

5. Reach-out



Part of the daily work of the clubhouse involves keeping track of all the active members. When a member 

does not attend the clubhouse or is in the hospital a “reach out” telephone call or visit is made to the 

absent member. Each member is reminded that he or she is missed, and welcome and needed at the 

clubhouse. This process not only encourages members to participate but it is an early warning system for 

members who are experiencing difficulties and may need extra help.

6. Education

Many clubhouse members have had their education plans interrupted by mental illness. Some have not 

finished secondary school and others had their university experience disrupted. The clubhouse offers 

educational opportunities for members to complete or start certificate and degree programs at academic 

institutions and adult education programs. The clubhouse also utilizes the talents and skills of members 

and staff to provide in-house educational opportunities.

7. Housing

Safe, decent, dignified housing is a right of all members. The clubhouse helps members to access quality 

housing. If there is none available for members the clubhouse seeks funding and creates its own housing 

program.

8. Decision-making and Governance

Decision-making and governance are an important part of the clubhouse work. Members and staff meet in

open forums to discuss policy issues and future planning for the clubhouse.  Clubhouses also have an 

independent board of directors or advisory board that is charged with oversight management, fundraising,

public relations and helping to develop employment opportunities for members.

Summary

Although Fountain House started more than fifty years ago and has been replicated more than four 

hundred times around the world, the clubhouse concept is still a radically different way of working in the 

field of community mental health. Most program models still focus on assessing a person’s level of 

disability and limiting the expectations based on that assessment. Most use teaching or treatment as the 

vehicle for providing rehabilitation. In a clubhouse the expectations are high and mutual work, mutual 

relationships, and meaningful opportunities in the community are the vehicles of choice.
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