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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!  
 

Przygotowywanie SOD-u –  wzajemna współ-

praca. Dziś na spotkaniu Sekcji przy podziale zadań 
wpisałem się na porządkowanie tablicy w Sekcji Obsługi 

Domu, a także mopowanie. Uważam, że to był znakomity 

wyczyn, gdyż pomimo mojego stanu zdrowia 
postanowiłem wziąć się za ścieranie i pomoc w tablicach, 

a także na sam koniec za mopowanie SOD-u. Fajnie mi to 

wychodziło! Gdyby nie sumienie, a także wspaniała 
współpraca z Beatą i wzajemny szacunek, co motywuje 

mnie do działania – nigdy w życiu nie podjąłbym się 

takiego zadania, jakim jest sprzątanie itp. Zwłaszcza 
zdecydowałem się na to, gdyż odczuwałem pogorszenie 

samopoczucia, ale nie załamuję się i nie poddaję. 

Trochę mi było ciężko, ale nic nie poradzę na to, jak się 

tak polubiło współpracę z danym pracownikiem Sekcji,  
to staram się dobrze wykonywać zadania. 

Jednocześnie mogę stwierdzić, że współpraca z Beatą 

przynosi mi wiele satysfakcji w Sekcji Obsługi Domu, 
któremu niosę, mam nadzieję, znakomitą pomoc. 

Miła i efektywna współpraca oznacza szacunek i wielką 

przyjemność, a także okazanie wsparcia dla drugiej osoby 
w razie pomocy, np. w sprawach porządkowych. To działa 

na mnie uspokajająco i zgodnie z regulaminem, który 

przypomina mi regulamin grupy wsparcia, w której 

uczestniczę. 

Działania z Beatą przypominają mi współpracę z Moniką, 
z którą tak samo uwielbiałem współpracę – tak samo ona 

ze mną. 

Chciałbym, aby nasze działania w Sekcji odbywały się  

na wysokim poziomie, w oddaniu, szacunku jeden do 

drugiego – zwłaszcza w grupie. Uważam, że to podstawa! 
Andrew 

 

 
 

Sadzenie kwiatów w donicach.  We wtorek  
21 czerwca razem z całą Sekcją Obsługi Domu 
zasadziliśmy kwiaty do doniczek. Dla jednych była to 

praca po raz pierwszy w życiu, a drudzy mieli już pewne 
doświadczenie. Pod okiem Beaty, która wszystko 
koordynowała, udało się to świetnie. Uważamy, że  



w takim zespole jak: Filip, Beata, Hania, Olga, Ola, Konrad, 
Andrew, Jacek – znakomicie nam to wyszło. 

Przy okazji opanowaliśmy technikę obsługi wiertarki, 
która okazała się bardzo prosta. Olga i Hania podjęły się 

wywiercenia kilku dziur w donicach. Sadzenie kwiatów 
wyszło nam wyjątkowo dobrze, tym bardziej, że wszyscy 

zaangażowaliśmy się w to zadanie. Byliśmy zapracowani, 

chcieliśmy pokazać, że dbamy wspólnie o nasz Dom-Klub. 

Cieszymy się, że trochę nabyliśmy doświadczenia i coś  
z tego wynieśliśmy. Nie ma to jak wzajemna cudowna 

współpraca! Aż miło było spojrzeć na nasz zespół. 

Mimo tego, że nie dla wszystkich sadzenie kwiatów  

to ulubione zajęcie uważamy, że warto podejmować się 
nowych zadań. Niektórzy członkowie Domu-Klubu są 
znani jako osoby pracowite i zaangażowane. 

Brawo ekipa SOD, SA i SZE :) 
Andrew i Konrad G. 

 

 
 

Sekcja Administracji 
 

W tym tygodniu w Sekcj i  Administracj i…  

 Prowadziliśmy pierwszą Rozmowę o Standardach  

w nowym cyklu – od pierwszego! 
 Tadeusz i Jacek reprezentowali WDpF na spotkaniu 

Partnerstwa Lokalnego „Przepis na Muranów”.  
Więcej informacji w ich tekście poniżej. 

 Olga i Andrew powiesili na tablicy w SA listę telefonów 

osób z SA i SOD, które udostępniają je dla wszystkich. 

 Osiągnęliśmy konsensus w dyskusji nad wnioskiem 
Biura na ZG dot. zdalnych spotkań na Wieczorach 

Wtorkowych – zgodziliśmy się, że najbardziej cenimy 
Wieczory Wtorkowe na miejscu i jesteśmy gotowi 

wspomagać prywatne zdalne kontakty między człon-
kami i członkiniami WDpF 

 Przygotowaliśmy materiał do tego „Newslettera” :) 
 

Korowód Wolski .  W niedzielę odbył się w Parku 

Sowińskiego Korowód Wolski, na który pojechaliśmy 
grupą prosto z Domu-Klubu. Pogoda była wspaniała, więc 
i atmosfera dopisała. Na miejscu rozlokowaliśmy się,  

po czym zapraszaliśmy gości z zewnątrz opowiadając  
o WDpF-ie. 

Bardzo miło i fantastycznie mi się współpracowało  
z Beatą z SOD-u, która okazała się wspaniałą koleżanką  

z wielkim poczuciem humoru, którego mi często brakuje. 

Sprawiało mi to wielką radość i satysfakcję, pomimo tego, 

że jesteśmy w innych sekcjach. Wiele razy motywowała 
mnie do jakiegoś działania, co wychodzi jej znakomicie. 
Spotkaliśmy znajomych z eFkropki, którzy też mieli 

rozłożone stanowisko. Wspomnieliśmy krótko Marsz 
Żółtej Wstążki. Pojawiła się Kasia Parzuchowska, z którą 
zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Bardzo mnie ucieszyła 

swoim przybyciem. Zaprosiłem ją oczywiście do nas na 
Nowolipki 6a, tylko prosiłem, aby przyszła w miarę mojej 

obecności, bo inaczej może być mi smutno. Potem 
pojawił się u nas poseł Michał Szczerba, którego znałem 
z licznych strajków na FB. Ich przybycie sprawiło mi 

największą radość :) 
 

Na koniec ludzie zaczęli się rozchodzić, pozostało nas 

tylko 4 osoby, w tym 2 pracownice. Wraz z Pawłem J. 

postanowiliśmy razem z dziewczynami zawieźć nasze 
rzeczy do Domu-Klubu. Pomimo swojej choroby, z którą 
się borykałem, pomagałem jak tylko mi wychodziło 

najlepiej, a jedynym rozwiązaniem był wózek zakupowy  
z SOD. 

Pojawili się też członkowie WDpF, którzy raczej nie biorą 

udziału w działaniach Domu-Klubu, m. in. Maja z SZE, 
która obecnie się uczy. Choć poznanie nasze  

i przypomnienie o sobie zajęło trochę czasu,  
to zaprosiłem ją do nas. 

Korowód był naprawdę wspaniały, atmosfera super. 

Pozdrowienia dla wszystkich uczestników korowodu :) 
Andrew 

 

 
Zadowoleni Beata, Andrew i Paweł J. przy naszym stoisku  

na Korowodzie 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Rekomendacje do nowego cyklu Zatrudnienia 
Przejściowego w Urzędzie Dzielnicy Wola.  

 

 
Konrad 

 

Wspólnie z Martą zakończyłyśmy nasze rozmowy  

z Janem, Konradem i Eweliną, którzy zgłosili swoją chęć  
i zainteresowanie podjęciem pracy w nowym cyklu 

Zatrudnienia Przejściowego, który rozpoczyna się już  
w lipcu. Dziękujemy Wam za duże zaangażowanie w te 

rozmowy! W swoim wyborze kierowałyśmy się tym,  
o czym mówi ZP, między innymi: znajomością  
z codziennych aktywności w Domu-Klubie, gotowością  

i chęcią do podjęcia pracy teraz oraz po zakończeniu 
trwania cyklu, brakiem lub niewielkim doświadczeniem 
zawodowym oraz tym, jakie bariery może pomóc 

przełamać ZP. Po uwzględnieniu tych oraz jeszcze innych 

kwestii, o których rozmawiałyśmy z osobami 

zainteresowanymi, zdecydowałyśmy o rekomendowaniu 
Konrada G. z SOD/SA na stanowisko kuriersko- 
administracyjne w Urzędzie Dzielnicy Wola! Bardzo się 

cieszymy i gratulujemy Konradowi, a także życzymy 
sukcesów i powodzenia w nowym miejscu pracy! :-) 

Szkoda, że na ten moment mamy jedno miejsce ZP, co 

mamy nadzieję niedługo się zmieni dzięki naszym 

staraniom ;-) Chciałybyśmy, by każda osoba, której 

przydałoby się Zatrudnienie Przejściowe, miała taką 
możliwość. 

Wierzymy jednak, że rekomendacje do ZP to pozytywne 

doświadczenie dla wszystkich i szansa do dalszej pracy 
nad osiąganiem swoich celów i marzeń. W spełnianiu 

celów i marzeń zawodowych może oczywiście pomóc 

Samopomocowy Klub Pracy, do którego zapraszamy! 
Ola, SZE 

 

„WDpF dla Ukrainy – 

Clubhouse International 

Fund” 
 

Zaczęliśmy pracę nad broszurą informacyjną – 

mamy pierwszą roboczą koncepcję i wstępny pomysł na 
to, jak miałaby wyglądać. 
Cały czas bawimy się z systemem – czyli zbieramy  

i weryfikujemy informacje o tym, gdzie najszybciej  
i najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty. Poza tym, 

porównywaliśmy oferty wydruku ulotek i plakatów.  
Jesteśmy w blokach startowych do odbierania telefonów 
na infolinii oraz promowania projektu różnymi kanałami 

– o tym już wkrótce.  
I najważniejsze – w czwartek odwiedził nas potencjalny 
członek klubu. To chłopak, który uciekł z Kijowa do 

Warszawy. Oprowadziliśmy go po Domu-Klubie.  
Nie wiemy, czy zdecyduje się do nas dołączyć, ale wizyta 

przebiegała w miłej atmosferze. Szczególnie spodobały 

mu się nasze komputery. 
Marian & Maciek #wdpfua 

 

 
Projekt plakatu w jęz. ukraińskim 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Wieści z Biura WDpF 
 

Marta i  ja (Kasia) zajmowałyśmy się w minionym 
tygodniu różnymi sprawami Sekcj i  i  całego 

Domu, między innymi:  

 Marta – w ustaleniu z WDpF – korespondowała  

z panią Agatą Krasowską, badaczką z Uniwersytetu 
Wrocławskiego odnośnie prowadzonych przez nią 
badań dot. strategii radzenia sobie osób z kryzysami 

psychicznymi na rynku pracy. W najbliższą środę  

o 15:15 wszyscy chętni z WDpF mogą dołączyć do 
spotkania z panią Agatą (online), poznać ją bliżej, 

dowiedzieć się więcej o jej badaniach. Mamy 
nadzieję, że spotkanie pomoże osobom z WDpF 

podjąć decyzję, czy włączyć się w ten projekt 
badawczy. 

 Ja wspomagałam strategiczne decyzje dotyczące 

uruchamiania działań SOD; rozmawiałam też z jedyną 

pracowniczką SOD, Beatą P., o jej obecnej i dalszej 

pracy (dobrych wiadomości na ten temat szukajcie  
w następnym numerze :) 

 Marta uczestniczyła w rozmowach i decyzjach  

o rekomendacji osoby do kolejnego cyklu 
Zatrudnienia Przejściowego w Wydziale Spraw 

Społecznych i Zdrowia na Woli 

 Przygotowałyśmy (głównie siłami Marty) wniosek 

dotyczący Wieczorów Wtorkowych – info znajdziecie 
w części „Podsumowanie Zebrania Generalnego” 

 

Biuro było zaangażowane także we wsp omaganie 

projektu „Warszawski Dom pod Fontanną dla 
Ukrainy –  Clubhouse International Fund”:  

 Ja (Kasia) przygotowałam zestawienie informacji  

o działaniach i wydatkach projektu dla Ukrainy dla 
Joela Corcorana, Dyrektora Clubhouse International. 

 Danusia wspomogła pracowników projektu swoją 
wiedzą z zakresu korzystania z Excella w celu robienia 

zestawień finansowych.  

 Marta i ja konsultowałyśmy kilka razy kwestie ulotki  

i broszury adresowanej do osób z Ukrainy  

i rozmawiałyśmy z pracownikami projektu  
o współpracy w WDpF. 
 

Zespół pracowniczy.  

 Jacek przekazał nam, że mniej więcej w połowie 
sierpnia planuje zakończyć pracę w WDpF. Przyszło 

się nam z tym zgodzić i szczerze życzyć Jackowi 
wszystkiego dobrego na dalszej drodze :)  

 Zaczynamy więc pomału szukać dwójki pracowników: 

jednego do SOD (zgodnie z wcześniejszymi planami)  
i jednego do SA (w związku z odejściem Jacka). 

Prosimy czytelników Newslettera o głoszenie tego 
wśród znajomych, bez czekania na publikację 

ogłoszenia.  

 Julia G. była na urlopie od 17 do 23 czerwca, Kasia 

będzie 30 czerwca i od 1 do 8 lipca. Ola De. jest na 

urlopie macierzyńskim.  
informacje przygotowała Kasia, częściowo też Marta  

 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 24.06.2022 
 

Prowadzenie: Beata P. 

Notowanie: Jacek S. 

Łączenie: Olga O. 

Osoby obecne: Robert B., Tadeusz S., Kasia B., Monika 
K., Jacek Ż., Marta W., Ola S., Julia G., Piotr C., Hania G., 
Marcin L., Jacek Sz., Jarosław S., Paweł B. 
 

Uzupełnienie wniosku Biura z dn. 22 i 29 kwietnia 2022 r. 
dotyczącego wieczorów wtorkowych. Odpowiedzieliśmy 
na 5 pytań: 
Ad 1. Wobec braku konsensusu w SZE Zebranie 

Generalne podjęło decyzję o wprowadzeniu wyłącznie 
stacjonarnych Wieczorów Wtorkowych ze zgodą na 
powrót do dyskusji na ten temat po sześciu tygodniach, 

jeśli ktoś bedzie miał potrzebę zmiany. Pojawiły się głosy, 
żeby w tym okresie tym bardziej promować i wspomagć 

możliwość indywidualnych kontaktów za pośrednictwem 
Skype. 
Ad 2. Zgodziliśmy się, żeby wprowadzić to rozwiązanie od 

5 lipca. 
Ad 3. Na ZG Wiesława wyraziła chęć skorzystania pomocy  
w nauczeniu się tego. 

Ad 4. Pomoc w sprawach skajpowych, w tym założenia 

grupy, oferują: Olga, Jacek, wszystkie pracowniczki SZE. 

Ad 5. W SA pojawiły się głosy, że warto wesprzeć 
wymianę kontaktów między osobami zainteresowanymi 
nawiązaniem i utrzymywaniem indywidualnych 

kontaktów przez Skype oraz że warto, żeby osoby te 
osoby promowały tę inicjatywę w mediach WDpF-u. 
 

Wniosek przyjęliśmy, wchodzi w życie od 5 lipca. Jeśli po 

sześciu tygodniach ktoś bedzie miał potrzebę zmienienia 
tego, to po jego stronie będzie zainicjowanie dyskusji  
i przygotowanie wniosku na ZG w tej sprawie. 
 

Ogłoszenia indywidualne: ogłoszenie Marii Z. z SZE wciąż 

aktualne – na sprzedaż filtr do wody firmy Philipiak (cena: 

5000 zł) 

 

Harmonogram na nastepny tydzień przyjęliśmy. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
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 Robert. 

 
*** 

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. 
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