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Sekcja Obsługi Domu
CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI
DOMU! Do tej pory zadania SOD były umocowane
częściowo w SA, a częściowo w SZE, zaś teraz w każdy
wtorek o 14.30 wszyscy chętni spotykają się stacjonarnie,
aby po pandemii stopniowo przywracać działania Sekcji.
Chcesz się włączyć – przybywaj!
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 jest pod nim Beata. Zachęcamy do kontaktu!
Dlaczego lubię przychodzić do WDpF? Pracuję
codziennie w godz. 16.30-19.30. W związku z tym, że
rano mam wolny czas, przychodzę do WDpF-u. Jestem tu
dlatego, że chcę zrobić coś dla Domu-Klubu i spotkać się
z kolegami i koleżankami. Cieszę się, że mogę zabierać
głos na Spotkaniach Śniadaniowych i Spotkaniach SA, jeśli
chodzi o sprawy związane z Domem Klubem, np. Okres
Orientacji, sprawy techniczne i porządkowe, organizację
Sobót Rekreacyjnych i inne.
Fajnie, że mogę włączyć się w działania odradzającego się
SOD-u. Mam nadzieję, że będę mógł zająć się zakupami
rzeczy do barku.
Super, że został nakręcony film o zasadach
przechowywania produktów w szafce. Ważne jest dla
mnie, że WDpF zaangażował się w pomoc dla Ukrainy.
Bardzo nam zależy na pomocy osobom doświadczającym
kryzysów zdrowia psychicznego. Cieszę się, że Clubhouse
International wspiera te działania finansowo.
Paweł J., członek WDpF

Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku
50-69 lat. Podobno kobiet się o wiek nie pyta, ale
w słusznej sprawie warto! Serdecznie zachęcam
członkinie i pracowniczki WDpF, których data urodzenia
wskazuje na wiek w przedziale 50-69 do profilaktycznych
badań piersi. Z kolei mężczyzn z naszej społeczności
zachęcam, by powiedzieli o tej wolskiej inicjatywie swoim
koleżankom, mamom, ciociom, babciom itp.
O szczegółach akcji czytamy w cotygodniowym
Newsletterze Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Dzielnicy Wola: „Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na
bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu
‘Na Wolę po zdrowie’. Badania odbędą się 2 czerwca
(czwartek) w godz. 9:00-17:00 na skwerze im. B. Lacherta
przy Urzędzie Dzielnicy Wola. Konieczna jest wcześniejsza
rejestracja telefoniczna: od poniedziałku do piątku
w godz. 8:30-19:30, tel. 58 767 34 44 lub 58 767 34 55.
Więcej na stronie wola.um.warszawa.pl”. Akcja odbędzie
się jakieś 15 minut piechotą od Warszawskiego Domu
pod Fontanną, więc przy okazji można sobie zrobić spacer
na Nowolipki :)
Marta

Sekcja Administracji
Co według mnie ważnego działo się w SA w tym
tygodniu?
Andrew: Włączanie się we wsparcie dla Ukrainy, dobrze
mi się rozmawia z Marianem z projektu.
Konrad W.: Dla mnie jest ważne, że przyszedłem, żeby
miło spędzić czas.
Kasia: Najważniejsze było formułowanie informacji dla
Sądu w sprawie jednej z osób z SA, które mam nadzieję
pomogą Sądowi przekonać się, że osoba ta może sama
decydować o swoim życiu; plus refleksja: przy wspólnych
działaniach w WDpF możemy doświadczyć tego, że jesteśmy samodzielnymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

Konrad G.: Jestem zadowolony, że w końcu dzisiaj
przyszedłem – w poniedziałek miałem wizytę u lekarza,
we wtorek chciałem pójść do Domu-Klubu, teraz planuję
bywać przez trzy dni w tygodniu.

Sekcja
Zatrudnienia i Edukacji
STANOWISKO W ZATRUDNIENIU PRZEJŚCIOWYM
(ZP): kurier oraz porządkowanie dokumentów.
Z końcem czerwca mija obecny cykl ZP i rozpocznie się
nowy, który będzie szansą dla kolejnego członka lub
członkini naszego Domu Klubu, na wdrożenie się w życie
zawodowe, zdobycie nowych umiejętności i poznanie
wielu ciekawych osób.
Naszym miejscem ZP jest Urząd Dzielnicy Wola, gdzie
obecnie pracuje Kajetan. Jest to stanowisko kurierskie
z elementami porządkowania dokumentacji.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć
będzie m.in.:
 roznoszenie korespondencji urzędowej
Karol: Dla mnie ciekawe były różne zadania w Sekcji,  segregacja listów i korespondencji
wcześniej nie miałem z nimi styczności, nie wykonywałem  dbanie o prawidłowy obieg dokumentów
ich.
 pomoc w archiwizowaniu dokumentów
 porządkowanie zleconej dokumentacji
Robert: Najfajniejszy był wtorek, bo na gimnastyce byłem  niszczenie niepotrzebnych dokumentów
przewodnikiem wycieczki i pokazałem osobom ciekawe
tereny.
Beata: Dla mnie fajne było mycie okien z Tadeuszem.
Jan: Odbyłem rozmowę z Hanią z SZE na temat pracy,
która podniosła mnie na duchu, chcę jej za to
podziękować.
Maciek: Pracowaliśmy z Jackiem i Olgą nad ogłoszeniem
dotyczącym Soboty.
Tadeusz: To, że się spotkaliśmy.
Julka: Cieszę się, że przyszłam.
Jacek: Mnie cieszyło to, że zajęliśmy się
uporządkowaniem naszych tablic, dzięki czemu z Andrew
odkryliśmy, że mamy jeszcze w SA trochę rzeczy, o które
warto zadbać.
Olga: Dużo się działo.

Od najbliższego poniedziałku 30.05, ruszamy z procesem
zbierania zgłoszeń od osób zainteresowanych miejscem
ZP oraz wspólnymi rozmowami z kandydatami/tkami.
Jeśli chcesz spróbować swoich sił w ZP, to zgłoś się do Oli
lub Marty z SZE. Jako opiekunki miejsca ZP wyjaśnią
Ci szczegółowo, na czym polega praca, jakie są warunki
zatrudnienia i jak będzie przebiegał proces wyboru
kandydata/tki do ZP.
Opracowała Ola przy współpracy Marty
Projekt WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO jest finansowany ze środków m. st.
Warszawy.

Moje doświadczenie z problemem zdrowia
psychicznego. Mam na imię Piotr, skończyłem 47 lat,
a od 5 lat jestem członkiem WDpF. Od wczesnego
dzieciństwa choruję na nerwicę natręctw, natomiast
zacząłem się leczyć, kiedy miałem 18 lat. Byłem wiele razy
w szpitalu psychiatrycznym i na terapii, zarówno
indywidualnej, jak i grupowej. Mimo to, przez wiele lat
nie miałem pełnej świadomości swojej choroby i tego, że
to ja muszę chcieć wyzdrowieć, że nikt za mnie tego nie
zrobi. Było mi jakoś wygodnie w stanie, w którym
tkwiłem, a w którym liczyli się dla mnie tylko rodzice
i nauka, i uciekałem w samotność. Już we wczesnym
dzieciństwie zacząłem budować swój świat wewnętrzny
i tak naprawdę chciałem w nim zostać. Dopiero dużo
później nabrałem świadomości swojej choroby, powoli
pracowałem nad sobą i stawałem się coraz bardziej
odpowiedzialny, zacząłem wychodzić do ludzi. Podjąłem
pracę, musiałem zacząć żyć samodzielnie, bo moi rodzice
umarli. Było bardzo ciężko i nadal w wielu momentach
jest, ale mam poczucie, że mam jakąś swoją drogę
i pomału nią idę. W moim procesie zdrowienia bardzo
ważny i pomocny okazał się WDpF, bo mogę tu
przebywać wśród ludzi, udzielać się na rzecz społeczności
bez presji z niczyjej strony, otrzymać pomoc w szukaniu
pracy, rozwijać swoje zainteresowania.
Piotr Sz.

Tekst powstał w ramach akcji #Membervoices, na temat
której informacje były umieszczone w 102 numerze
Newslettera WDpF.

Wieści z Biura WDpF
W
trakcie
podpisywania
przez
Radę
Koordynacyjną jest porozumienie o współpracy
ze Szpitalem Wolskim, dotyczące okresowego
stanowiska w Dziale ds. Gospodarczych
i Zaopatrzenia, gdzie pracuje już Antek R.
W porozumieniu zawarliśmy tylko te punkty, które
charakteryzują obecne stanowisko. Przypominamy, że
nie spełnia ono wielu cech Zatrudnienia Przejściowego,
ale mamy nadzieję, że przyszłe propozycje stanowisk
pracy ze Szpitala będą już pełniej odpowiadać
standardom ZP.
Zbliża się ważne dla nas i współorganizowane
przez nas wydarzenie pn. „Ochota na pracę”,
które będzie miało miejsce 7 czerwca w godz.
9:00-11:30 w Urzędzie Dzielnicy Ochota.
Gospodarzem spotkania jest Burmistrz Dzielnicy Ochota,
a współorganizatorami i prezenterami jesteśmy my,
Spółdzielnia Socjalna Ochota oraz Centrum Usług
Społecznych „Społeczna Warszawa”. Zaproszeni goście to

potencjalni pracodawcy, zarówno dla naszego programu
Zatrudnienia Przejściowego jak i dla Spółdzielni. Więcej
w kolejnym Newsletterze.

Maciek i Marian (koordynator i pracownik projektu)

Biuro podpisało już umowy o pracę z obiema
osobami
zatrudnionymi
do
projektu
„Warszawski Dom Pod Fontanną dla Ukrainy –
Clubhouse International Fund”. Projekt na razie jest
przewidziany do 15 września, ale wiele wskazuje na to, że
będziemy chcieli i mogli go przedłużyć. Uwaga – od dziś
to właśnie Maciek i Marian, pracownicy projektu, będą
nie tylko informować o tym, co się w nim dzieje na
Spotkaniach Śniadaniowych, ale też dbać o jego
promocję w naszym Newsletterze! Zachęcamy do
zapoznawania się :)

Porządkowanie sali Edu

Co jeszcze dzieje się w projekcie „WDpF dla
Ukrainy – Clubhouse International Fund”? –
informacja od Maćka i Mariana. Rozpoczęliśmy działania
projektowe. Uporządkowaliśmy salę Edu by stworzyć kąt
do pracy :) Pomogli nam w tym szczególnie Marta
i Marcin – dzięki wielkie! Tydzień minął nam na sprawach
organizacyjnych – zakupie sprzętu, analizie raportu, który
przygotowała dla nas Ania Hoss z Fundacji OSFP i na
pierwszych spotkaniach. Mamy nadzieję, że członkowie
Domu włączą się w nasze działania :)
W
projekcie
będziemy
pomagać
Ukraińcom
doświadczającym problemów zdrowia psychicznego,
którzy przyjechali do Warszawy wskutek działań
wojennych. Chcemy dotrzeć do osób, które poszukują
m.in. pomocy specjalistów (psychiatrów, psychologów)
czy wsparcia społecznego. Powstanie broszura oraz
infolinia.
Zespół pracowniczy. Ola De. jest na urlopie
macierzyńskim. Ola S. była w piątek 27 maja na urlopie.
materiał z Biura przygotowała Kasia
(przy współpracy Maćka i Mariana)

Podsumowanie Zebrania
Generalnego 27.05.2022
Za Zebranie Generalne 27 maja 2022 r. odpowiadała
Sekcja Administracji.
Łączyła: Olga O.
Prowadził: Jacek S.
Notowała: Beata P.
Ponadto uczestniczyli: Kasia B., Maciek Cz., Tadeusz S.,
Monika K., Hania G., Marta W., Julia G., Piotrek C., Michał
R., Jacek Sz., Witek D., Piotr Sz.
Ogłoszenie:
Maciek Cz. z SA ma kilkuletni komputer do oddania, koszt
naprawy ok. 300 zł. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt bezpośredni do Maćka na e-mail:
majaczek@gmail.com.
Przyjęliśmy harmonogram działań na kolejny tydzień tj.
od 30 maja do 3 czerwca 2022 r.

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.

