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Nowy cykl Zatrudnienia  Przejściowego  rusza  
z początkiem lipca.  O samej pracy w Urzędzie Dzielnicy 

Wola – jej charakterystyce i codziennych zadaniach 

opowiedzą nam Kajetan oraz troje gości z Urzędu –  
p. Patrycja Adamczyk, p. Dorota Jaworska oraz  

p. Wojciech Piętka. Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych na Spotkanie o Ścieżkach 
Zawodowych, 8 czerwca o 15:05! Kasia opracowała dla 

nas wszystkich ważne informacje o celach ZP. 
 

PO CO JEST ZP? 

Chodzi o to, aby dzięki rekomendacji do ZP (bez 

konieczności wygrania rekrutacji w firmie) i wsparciu 
koordynatora ZP z Domu-Klubu (w czasie treningu  

i w czasie całego cyklu): 

 Osoba, która bardzo chce w przyszłości pracować na 

otwartym rynku pracy, ale ma wielkie opory, obawy, 
czy określone trudności wynikające z zaburzeń 

zdrowia psychicznego, przełamała je i zdecydowała się 

spróbować. Chodzi przede wszystkim o brak 
doświadczeń w pracy opartej na zasadach rynkowych 

(bez dofinansowań ze względu na niepełnosprawność) 

lub dawne, krótkie i/lub negatywne doświadczenia w 
pracy 

 Osoba, która przepracuje cały lub część cyklu ZP 

utwierdziła się w tym, że ma dalsze możliwości na 

rynku pracy. Ponadto – żeby lepiej wiedziała w jakim 
obszarze zawodowym i w jakich warunkach pracy chce 

i może się dalej realizować. 
 

CO NIE JEST CELEM ZP? 

ZP nie powinno być oferowane komuś po to, by: 

 Uzyskał pracę dlatego, że ona się po prostu pojawia 

„do wzięcia” w Domu-Klubie (osoba ma wiele innych 
dróg uzyskania pracy, zarówno tymczasowej, jak  

i długoterminowej) 

 Osoba dorobiła sobie do obecnego dochodu (ma wiele 

innych możliwości dorobienia sobie). 
Ola, Marta, Kasia 

 

Giełda Umiejętności  –  zachęta do korzystania!  

Już od pewnego czasu w WDpF działa Giełda 

Umiejętności! Do tej pory 11 osób zamieściło swoje 
ogłoszenia, których szczegóły znajdziesz klikając w LINK. 

Jeśli któreś ogłoszenie trafia w Twoje zainteresowania, 

nie wahaj się, by skontaktować się z Sekcją Zatrudnienia  
i Edukacji. Od siebie dodam, że jestem pod wrażeniem jak 

wiele talentów mają osoby z naszej społeczności :)  

I cieszę się, że tak licznie chcemy się nimi dzielić! 
Julia 

 

Zachęcam do spotykania się w Warszawskim 
Domu pod Fontanną  w ramach Giełdy Umiejętności. 

Każdy może podzielić się swoją pasją z członkami 

Warszawskiego Domu pod Fontanną. Ja mam swoją pasję 
– komputery. Potrafię zainstalować system operacyjny  

i zrobić tuning komputera. Chętnie pomogę każdemu, kto 

potrzebuje pomocy. 
Paweł B. 

 

Spotkanie o Ścieżkach Zawodowych.  W środę 

odbyła się druga część spotkania na temat 

wykorzystywania swojej pasji w pracy zawodowej, 

prowadzona przez Hanię i przeze mnie. Tym razem dwoje 

prelegentów dzieliło się swoim doświadczeniem, ja  
i Maja. Najpierw ja mówiłem, w jaki sposób łączyłem 

swoją pasję, którą jest Dante, z pracą – kilka lat temu 
prowadziłem z powodzeniem zajęcia z literatury włoskiej 

na UKSW, a świadomość, że pracuje w zgodzie ze swoimi 

zainteresowaniami dodawała mi skrzydeł. Potem Maja 
opowiadała, jak przekuwa w pracę swoją pasję, którą jest 

pisanie, rysunek i grafika; wydała dwa opowiadania  

i prowadzi blog ze swoimi tekstami i ilustracjami do nich. 
https://baranekwkarwaszu.blogspot.com/  

Realizowanie swoich pasji, pomaga jej przezwyciężać 

chorobę – zamiast planować rzeczy do zrobienia,  
po prostu się za nie zabiera!  

Hania i Piotr 

https://docs.google.com/document/d/11KlZvTnmRAxIkV-k44TqCqEKIbzaIW6lz4_7WkagDKI/edit?usp=sharing
https://baranekwkarwaszu.blogspot.com/


 
Rysunek: Maja Baranowska 

 

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!  
 

SOD otwiera barek. Sekcja Obsługi Domu zrobiła 

ważny krok w kierunku powrotu do tego, co było i za czym 
tęsknimy. Pierwszy raz, po przerwie spowodowanej 

ponad 2-letnią pandemią, w WDpF został otwarty barek. 

31 maja na Wieczorze Wtorkowym z radością 
wyłożyliśmy zakupione wcześniej przez członków SOD-u 

produkty do barku. Barmanem był Konrad G., po którym 

widać było, że robił to z entuzjazmem. Osoby będące na 
miejscu od razu ustawiły się w kolejkę. 
 

Wrażenia osób obecnych, przedstawione poniżej, były 
bardzo pozytywne. 
 

Konrad: Ucieszyłem się, bo moja funkcja była przydatna. 
Dzięki mnie osoby obecne mogły napić się za niską cenę 

kawy, herbaty czy zjeść batonik. 
 

Magda: Dla mnie to było genialne, pierwszy krok do 
otwarcia SOD-u. 

Beata: Dla mnie ważne było, że mogliśmy napić się kawy 

w sporym gronie, przy wspólnym stole – trochę jak  

w kawiarni. Były to bardzo miłe doznania. 
 

Kasia: Fajnie, że barek działa i że są Wieczory Wtorkowe. 
 

 
 

Robert: Bardzo fajna była obsługa barku. 
 

Marta: Gratulacje dla Sekcji Obsługi Domu, że tak 

sprawnie przygotowała się do wznowienia barku po 
pandemicznej przerwie i że w ostatni Wieczór Wtorkowy 

było wielkie otwarcie barku z Konradem w roli barmana! 

Cieszę się, że byłam wśród pierwszej piątki klientów. 
 

Wiesława: Po dwóch latach pandemii znów został 

otwarty barek. Fajnie, cieszę się, że się powoli rozkręca. 
Materiały przygotowali Beata i Konrad 

 

Sekcja Administracji  
 

Co słychać w SA?  Dziś, tj. 2.06.2022, na zebraniu Sekcji 

Administracji rozmawialiśmy o Korowodzie Wolskim. 
Chętnie się na to zapisałem, tym bardziej, że w ubiegłych 

latach systematycznie uczestniczyłem w tym wydarzeniu. 

Korowód Wolski odbywa się w Warszawie w Parku 
Sowińskiego. Tam rozkładamy stoisko, promujemy nasz 

Dom Klub. Bardzo chętnie przygotuję nasz Dom Klub do 

tego wydarzenia, podejmując się zadań takich jak: 
wydruk Informatorów, następnie złożenie, potem 

zszywanie spinaczami. 
 

Drugim wydarzeniem jakie było omawiane, był Marsz 
Żółtej „Wstążeczki”. Niestety nie mam w tym wydarzeniu 

doświadczenia. 
 

Ostatnio bardzo mi się spodobała współpraca z Olgą przy 

porządkowaniu parapetu. Uważam, że ustalanie składu 

męsko-damskiego sprawia większą satysfakcję, miłą 
współpracę. Nie sądziłem nawet, że takie współprace 

mogę przynieść tyle przyjemności :) 
Andrew 



Sobota z grami komputerowymi.  28 maja  

z inicjatywy Maćka z SA wybraliśmy się do Warszawskiego 

Muzeum Komputerów i Gier. To miejsce, w którym 
można w pojedynkę bądź wspólnie pograć w gry 

komputerowe sprzed lat na oryginalnym sprzęcie 

(najstarsze powstały w latach 70.!). Poniżej wrażenia 
kilkorga uczestników tej Soboty. 
 

Maciek: Byłem jednym z trzech organizatorów wycieczki. 
Trochę zaskoczyło mnie, że Heroes of Might and Magic 3 

jest jako gra muzealna. Bardziej muzeum mi się kojarzyło 

z Boulder Dashem, Pacmanem i Mario, które też były :) 
Wsiąknąłem na tyle, że zostałem do końca, czyli do 20. 

Spytałem się też pracownika, czy poprosi szefa  

o możliwość mojej współpracy. Pracownik tego dnia to 
był bardzo miły student imieniem Michał. Bardzo się  

z nim zaprzyjaźniłem, mimo że to był pierwszy dzień 

spotykania się :) Przepraszam, że zostawiłem grupę samą 
sobie w połowie wydarzeń. Mam nadzieję, że wszyscy się 

dobrze bawili. 

PS: Homm3 wciąż jest jedną z moich ulubionych gier oraz 
tworzę do niej modyfikację :) 

 
Jacek: Sobotnie spotkanie było dla mnie świetne, bo lubię 

grać w gry wspólnie z innymi osobami, a od lat nie miałem 
ku temu okazji. Ściganie się w Mario Kart w cztery osoby 

przy jednej konsoli to dla mnie naprawdę emocjonująca 

rzecz – dzięki! No i fajnie było wrócić do różnych gier  
z początków mojej przygody z tą rozrywką, pooglądać 

urządzenia starsze ode mnie, zobaczyć kilka tytułów 

znanych mi tylko z opowieści. Muzeum, choć małe, ma 
wiele do zaoferowania osobom zainteresowanym 

komputerami, grami, ich historią – serdecznie polecam! 

Sylwek: Bylem na wycieczce w muzeum starych gier 

komputerowych. To, co mi się podobało to sentyment, 

jaki czułem gdy znów poczułem tę adrenalinę. Polecam 
wszystkim pojawienie się kiedyś na takim spotkaniu 

towarzyskim przy starym kompie.  
 

Marek: Popołudnie sobotnie pod znakiem małpy 

miotającej żółwiami, wpadania gokartem do kanionu  

i odnajdywania swojej ćwiartki ekranu. 10/10, polecam :) 
 

Michał R.: Mnie zafascynowało zastosowanie karty Micro 

SD do Timexa 2048 przez złącze Microdrive'ów. 
Wyświetlał się nawet system plików: FAT32. Komputer 

znajduje się na zdjęciu z dłońmi. Bardziej egzotyczne 

eksponaty to konsole Atari i Philips z przełomu lat 70 i 80. 
Mnie przywołują na myśl ZX Spectrum z ograniczeniem 

pamięci do 16 kB. Niektóre gry, np. chyba „Ant Attack”, 

działały w tym przedziale pamięci RAM, to znaczy mieściły 
się w nim. Były tak proste graficznie, że aż ciekawe. Jedną 

z nich, „Pitfall” nawet skądś pamiętam. No i część 

biblioteczna: znalazłem w niej swój pierwszy „Top 

Secret”. Miłe wspomnienia. I tylko to.  

Wbrew temu, co mówiła Olga, wizyta w Muzeum to nie 

było dla mnie „igranie z ogniem”, ale tak naprawdę 
„spotkanie z glebą”, aktualnie „szarą rzeczywistością”. 

Wywołało to we mnie smutek, a nawet złość? Kiedyś, jak 

bylem młody i głupi, stwierdziłem, że jak dorosnę w moim 
pokoju będą tylko dwie rzeczy: łózko i komputer. Teraz 

jak jestem... mądrzejszy, pozostaje tylko łóżko? A renta 

czeka... na uzależnienia: i hard i soft... ware'owe. Bo dziś 
mógłbym więcej niż jako dziecko albo i nastolatek. Ale, 

jak mówił JP2, tylko prawda jest ciekawa. Więc gry – 

komputerowe – odpadają? Nie są bowiem prawdziwe  
(w wymiarze fabularnym)... Pytanie bez odpowiedzi – czy 

lepiej zajmować się kolorową fikcją czy szarą 

rzeczywistością? 
 

Wieści z Biura 
 

Już we wtorek promujemy nasze Zatrudnienie 

Przejściowe na spotkaniu pn. „Ochota na pracę”!  

Szykujemy silną ekipę. Marta W. i Michał K. będą 
przedstawiać specjalnie przygotowaną prezentację o ZP. 

Liczymy tu też na włączenie się Mirosława Starzyńskiego 

jako naszego wieloletniego pracodawcy. Poza tym z 
naszej strony będą: Kasia B. i Hania G. W części 

promującej generalnie pracę zawodową osób  

z problemami zdrowia psychicznego, Mirek H. będzie 
reprezentował Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Warszawa”, gdzie samodzielnie pracuje już 5 lat  

na zwykłych rynkowych zasadach.   
 

Jesteśmy na bieżąco w sprawach projektu 

„WDpF dla Ukrainy –  Clubhouse International 



Fund” i  współpracujemy z Maćkiem i  Marianem, 

jego pracownikami.  Cieszymy się, że niedługo 

powstanie plakat/ulotka projektu i ruszy infolinia!  
 

Wszystkie strony podpisały już porozumienie  

o współpracy ze Szpitalem Wolskim, dotyczące 
okresowego stanowiska w Dziale ds. 

Gospodarczych i  Zaopatrzenia.  Trzymamy kciuki za 

powodzenie w pracy Antka R. oraz dalszą współpracę  
ze Szpitalem Wolskim.  
 

Zespół pracowniczy.  Ola De. jest na urlopie 
macierzyńskim. 

Powyższe informacje przygotowała Kasia 
 

Posiedzenie Branżowej Komisji  Dialogu 
Społecznego (BKDS) ds.  Niepełnosprawności,   

w którym wzięłam udział 1 czerwca br., miało dwa 

punkty: wybór Przewodniczącego oraz członków 
Prezydium na nową kadencję oraz informację  

o Wspomaganych Społecznościach Mieszkaniowych.  

Na BKDS zgłosiłam się do komisji skrutacyjnej i pomogłam 
przygotować wybory i policzyć głosy. Było to przyjemne 

doświadczenie, dzięki któremu nie tylko wspomogłam 
BKDS, ale i zapoznałam się z reprezentantką z Fundacji 

Synapsis :) Na Przewodniczącego ponownie został 

wybrany Jerzy Kulesza związany ze Stowarzyszeniem na 
rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem 

Umysłowym „Delta”, a na członków Prezydium Wojciech 

Kalinowski (nie zapamiętałam jaką organizację 
reprezentuje, ale często mówi o swoich związkach  

z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego na Bemowie) 

oraz Maryla Ochimowska-Teper (Fundacja Nasz 
Bezpieczny Świat). W Prezydium zostało jeszcze miejsce  

i być może będą wybory uzupełniające.  
 

Dowiedziałam się, że Wspomagane Społeczności 
Mieszkaniowe są częścią większego programu 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. Warto, aby 

Sekcja Administracji rozpoznała, czy ten program może 
wspomóc członków i członkinie WDpF :) Już po spotkaniu, 

poznałam Maćka Augustyniaka z Fundacji Polska Bez 

Barier, do którego możemy się zwrócić po pomoc  
w kwestii schodów (chcielibyśmy zmierzać do tego, aby 

wejście do WDpF było dostępne np. dla osób na 
wózkach). 

Marta 
 

 
 

 

 

 

 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 03.06.2022  
 

Podsumowanie Zebrania Generalnego 3.06.22 

Prowadzenie: Hania 
Notowanie: Julia 

Łączenie: Ola S. 

Osoby obecne: Marta W., Paweł Z., Beata P., Magdalena 
P., Jacek S., Witek D., Olga O., Tadeusz S., Piotr Sz. 
 

Ogłoszenia: Magda (SZE) poszukuje osoby, która zna się 
na zakładaniu blogów i chciałaby się spotkać, by jej w tym 

pomóc. Kontakt bezpośrednio do Magdy lub przez Sekcję 

Zatrudnienia i Edukacji. 
 

Krysia (SZE) ma do oddania prysznic (brodzik i szyby, 

zdjęcie poniżej) oraz wannę. Kontakt przez SZE. 
 

 
 

Maria (SZE) poszukuje osoby, która pomoże jej  
w posprzątaniu mieszkania i zrobieniu zakupów. Jeśli ktoś 

ma informacje o organizacji, która może pomóc  

w codziennych czynnościach – proszony jest o informacje 
do SZE. Ma do sprzedania filtr do wody Philipiak, który 

daje filtrowaną wodę, a także gorącą i gazowaną. Koszt 

5000 zł. 
 

Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się tydzień. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
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. 
 

 
 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

