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Jak idzie nam projekt „WYKORZYSTAJ SZANSĘ –  
WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO”, w którym wspieramy 
członków i  członkinie w sprawach 
zawodowych?   Chcemy się tego dowiedzieć m.in. dzięki 
ankietom ewaluacyjnym projektu, nad którymi solidnie 
się napracowaliśmy (w składzie Jacek Sz., Ola S., Marta 
W., Julia G., a konsultacyjnie Piotr Sz. i Jacek S.). Teraz 
o wkład i zaangażowanie w wypełnienie ankiety prosimy 
w szczególności osoby, które brały udział w działaniach 
projektu :) Ankieta jest dostępna w wersji papierowej 
w Sekcji Zatrudnienia i Edukacji oraz w wersji online pod 
linkiem: ANKIETA EWALUACYJNA WDpF. Na razie 
wypełniła ją 1 osoba, której serdecznie dziękujemy! 
Jednocześnie prosimy o więcej :) Chcemy dowiedzieć się, 
czy i jak działania projektu wpływają na członków 
i członkinie oraz być bliżej potrzeb i zainteresowań 
zawodowych ludzi z WDpF, by rozwijać projekt. Poza 
ankietami planujemy jeszcze przynajmniej jedno 
spotkanie na ten temat. 

Marta 

 

Tłumaczenie rekomendacji  Clubhouse 

International z  Raportu Akredytacyjnego.  

Poniżej przygotowane przez Tomka S. tłumaczenie części 

rekomendacji dotyczących realizacji Standardu 25. 

Propozycje dotyczą wspierania edukacji poza Domem-

Klubem. Wiele inspirujących pomysłów, jak możemy 

rozwinąć ten obszar działań Sekcji Zatrudnienia 

i Edukacji! 

 

Umiejscowione w Sekcji  funkcje edukacyjne:  

 Dołączcie kontakt z lokalnej szkoły wyższej przy 

Radzie Koordynacyjnej. 

 Miejcie pracowników i członków przydzielonych do 

poszczególnych instytucji edukacyjnych w okolicy 

i bądźcie odpowiedzialni za wspieranie członków, 

którzy uczęszczają do tych szkół, np. pomoc 

w rejestracji, orientacji i robienie notatek, itd. 

https://forms.gle/vV64BRfjfAuzD2fi7


 Ustalcie harmonogram spotkań dyskusyjnych 

i zaproście osoby odpowiedzialne za wspieranie osób 

z niepełnosprawnościami z różnych edukacyjnych 

instytucji, aby przemawiały w Domu-Klubie. 

 Zróbcie ankiety wśród członków, którzy ukończyli 

szkoły średnie, matury, programy kształcenia 

ustawicznego, programy dające tytuły. Zapytajcie 

tych członków, czy są chętni, by wspierać innych 

członków w podobnych studiach. Trzymajcie listę 

tych ludzi w widocznym miejscu na ścianie, tak by 

członkowie mogli się do niej odnosić. 

 Naświetlcie inne obszary, w których członkowie 

mogą zaoferować pomoc ludziom studiującym. 

 Organizujcie coroczny lunch edukacyjny albo obiad 

w Domu-Klubie, z członkami przemawiającymi, 

którzy studiują, bądź ukończyli edukację, podobnie 

z osobami wspierającymi osoby niepełnosprawne 

w instytucjach edukacyjnych. 

 Polećcie członkowi podróż do szkoły z innym 

członkiem i wspólne siedzenie w klasie, może nawet 

pomoc w robieniu notatek. 

 Rozwińcie obecność na kampusie, gdzie członkowie 

uczęszczają do szkoły wyższej, uniwersytetu (Genesis 

Club w Worcester Massachussets jest dobrym 

źródłem w sprawie tego zadania). 

 Odwiedźcie szkoły i lokalne centra kształcenia osób 

dorosłych, by dowiedzieć się na temat pomocy 

finansowej i procesu przyjmowania do każdej ze 

szkół. 

 Zbadajcie możliwości otrzymywania grantów, by 

rozszerzyć edukacyjny komponent Domów-Klubów. 

 Zbadajcie możliwości otrzymywania pomocy 

finansowej przez członków, skierowanej na powrót 

do nauki lub uczęszczanie na kursy. 

Grafika autorstwa Julii G. 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SOD!  W każdy wtorek o 

10.00 i 14.30. odbywają się spotkania SOD. Rozpoczęli-

śmy gotowanie obiadów we wtorki. Warunek: minimum 

3 osoby do gotowania oraz 1-2 osoby, które nie pomagają 

przy gotowaniu, ale wpiszą się na sprzątanie kuchni po 

obiedzie (ostateczna liczba osób potrzebnych do współ-

pracy zależy od trudności obiadu). ZACHĘCAMY DO PRZY-

CHODZENIA!!! 

 

Jeśli  chodzi  o zapisy na obiad, można to zrobić 

w następujący sposób:  

 wpisać się na listę dostępną w WDpF (osobiście lub 

za pośrednictwem innej osoby, ale z wyraźnym za-

znaczeniem, kto Cię wpisał) 

 tel. na nr SOD: 508 492 762 

 sms na nr SOD jw. 

UWAGA!  Nie ma zapisów na obiad e-mailem. 

Żeby mieć pewność, że wejdziesz do WDpF w czasie 

obiadu, musisz umówić się w swojej Sekcji na przyjście do 

WDpF. 

 

Co pomaga w pracy barmana cz.  II :  Jak zwalczać 

stres na tym stanowisku. Po długiej przerwie, jaką 

miałem w WDpF bardzo polubiłem to stanowisko. Jednak 

miałem problemy, z którymi borykałem się przez jakiś 

czas. Mianowicie, nie radziłem sobie z obliczaniem pie-

niędzy na końcu pracy, miałem kłopoty z wydawaniem 

reszty za obiad czy inne produkty barkowe. Duże pro-

blemy spotykały mnie również przy wykonywaniu  innych 

czynności na tym stanowisku. Jednak jak zauważyłem, 

można sobie jakoś poradzić. Wystarczy kilka treningów, 

chęć osiągnięcia pozytywnych rezultatów, a wyniki przy-

chodzą same. 

Na początku postanowiłem razem z Beatą usiąść przy 

barku, aby mnie wspierała w tych trudnych chwilach dla 

mnie – kontrolowała moje wydatki, pomagała mi przy wy-

dawaniu reszty za obiady, a także za inne produkty bar-

kowe. Poza tym ułatwieniem podczas przerwy obiadowej 

było wpisanie aktualnej ceny obiadu w raporcie barko-

wym.  

Po jakimś czasie doszedłem też do tego, że kiedy ludzie 

oczekują na wykupienie obiadu trzeba zaopatrzyć mnie 

w drobne pieniądze, które są potrzebne do wydawaniu 

reszty – czy to za obiady, czy za inne produkty. Trzeba 

podkreślić, że stres podczas pełnienia stanowiska bar-



mana można jakoś zwalczać, tylko potrzebne jest wspar-

cie i pomoc – czy to od innych członków, którzy kupują, 

czy od pracowników. To bardzo cenne w tym miejscu, 

gdzie trzeba się maksymalnie skoncentrować. Uważam, 

że w takiej sytuacji ważna jest też wyrozumiałość ze 

strony innych ludzi (członków, personelu), którzy nie 

skrytykują za błędy. 

Dodam, że trzeba się też pilnować, aby ludziom wydawać 

potrzebne artykuły i pieniądze zgodnie z ich oczekiwa-

niami. Nie przychodzi to tak prosto, tym bardziej, tak jak 

w moim przypadku – muszę to ćwiczyć. 
 

Trening czyni mistrza! 
Andrew 

 

 
 

Przyszedłem dzisiaj do WDpF do swojej Sekcji  

Obsługi  Domu.  Z bólem serca zobaczyłem, że Sekcja 

Administracji opustoszała po wyjściu Tadeusza. Ja, jako 

członek Sekcji Obsługi Domu zachęcam wszystkich człon-

ków i członkinie Domu-Klubu do przychodzenia, ponie-

waż uważam, że Dom-Klub to najlepsze miejsce dla osób 

doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego. Tu 

członkowie są dobrze traktowani i rozumiani. Jest wspa-

niała atmosfera i dobra motywacja do pracy, tzn. do wy-

konywania konkretnych zadań. Dzisiaj np. w Sekcji Ob-

sługi Domu porządkowaliśmy szafkę na kawę i herbatę – 

było sporo produktów źle przechowywanych. Później 

umyliśmy lodówkę. 
Paweł J. 

 

 

 
 

 

 

 

Sekcja Administracji 
 

 
 

Recepcja.  Znowu siedzę w recepcji, można powiedzieć 

– jak przed laty. Staram się przypomnieć sobie to, na 

czym polega dyżur w tym miejscu. Czy wiem, co jest naj-
ważniejsze w czasie tego dyżuru, czy pamiętam? 

 Powitanie przybyłych. 

 Prośba o wpisanie na listy. 

 Dbałość o bezpieczeństwo rzeczy pozostawionych w 

szatni. 

 Prośba o wycieranie obuwia przed wejściem. 

 Ogólne czuwanie. 

 Pytanie, w jakiej sprawie ktoś przyszedł. 

 Życzyć wszystkim dobrego pobytu. 

Tadeusz, Jan przepisał. 

 

Żegnaj,  Jacku!  Jacek Smoter – pracownik Sekcji Admi-

nistracji, a właściwie należałoby powiedzieć ekspert nasz, 

jeśli chodzi o sprawy związane z logistyką czy korespon-

dencją całego WDpF. Zrezygnował z pracy w Domu-Klu-

bie. Jest to wydarzenie, które osłabia naszą Sekcję, 

a także nas wszystkich. 

 

Jacek został wybrany drogą rekrutacji spośród kilku ubie-

gających się o to miejsce osób. Okazało się to zbawienne. 

Człowiek ten stał się bardzo kompetentną osobą, która to 

podczas pandemii – tego okropnego czasu naszej ziemi, 

podtrzymywała kontakty między nami wszystkimi. Będzie 

nam go bardzo brakowało, jako bliskiego człowieka i przy-

jaciela. 

 

Może dla mnie był on cierpliwy i dobry ze względu na mój 

trudny charakter i także na kontrowersyjne teksty, które 

pragnąłem mu czytać i prosiłem o opinię, co stawiało go 



w ciężkiej sytuacji. Ale będę go – Jacka dobrze wspomi-

nał, a także życzę dobrego zdrowia i aby był zawsze oto-

czony dobrymi, kochanymi kobietami, a także inteligent-

nymi i mądrymi mężczyznami – ale może i na odwrót :) – 

i o nas pamiętał. 

 Tadeusz S. 
 

Nasze Stowarzyszenie  

Coś się kończy, coś się zaczyna.  Dnia 17 sierpnia 
zebrało się Walne Zgromadzenie Zespołu Regionalnego 
Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, w którym 
uczestniczyło 18 członków i członkiń Stowarzyszenia. Było 
to pierwsze od 2019 roku Walne stacjonarne. Wydarze-
nie rozpoczęło się o 16:30 i trwało prawie 5 godzin. 
Wszystkie kluczowe dla funkcjonowania Stowarzyszenia i 
WDpF uchwały (dotyczące działania, finansów oraz 
władz) Zgromadzenie przyjęło przez aklamację, czyli jed-
nomyślnie.  
W ramach sprawozdania merytorycznego poza realizo-
wanymi projektami („Klub samopomocy” oraz „Wykorzy-
staj szansę – program Zatrudnienia Przejściowego”) Ma-
rian Ganchar opowedział o projekcie „WDpF dla Ukrainy 
– Clubhouse International Fund”. Księgowa Danuta Drę-
żek, która także protokołowała, z pasją sprawozdawczyni 
sportowej przedstawiła sytuację finansową Stowarzysze-
nia, które poprzedni rok zamknęło z dodatnim wynikiem. 
Poza aspektami formalno-oficjalnymi wiele było śmiechu 
i radości. Była też chwila ciszy na refleksję nad tymi, któ-
rych już z nami nie ma. Zgromadzenie dynamicznie pro-
wadził Jakub Tercz. Fantastyczna była sprawność Komisji 
Skrutacyjnej (Anna Patkowska, Marta Wybranowska, Ja-
cek Gałązka), na której w drugiej połowie spotkania spo-
czywał ciężar zarządzania wyborami, w której rękach 
trudne procedury wydały się lekkie niczym tropikalne 
płatki. 
Dziękujemy wszystkim osobom obecnym tego dnia na 
Walnym Zgromadzeniu i zaangażowanym w jego organi-
zację oraz gratulujemy nowym władzom, które ukonsty-
tuowały się w następującym składzie: 
 

 

Rada Koordynacyjna: 

 Mirosław Horbaty – Przewodniczący 

 Michał Brudny – z-ca Przewodniczącego 

 Wiesława Dąbrowska - Skarbnik 

 Piotr Szof – z-ca Skarbnika 

 Agnieszka Osuch – Sekretarz 
 
Komisja Rewizyjna: 

 Bożena Molska – Przewodnicząca 

 Marian Anasz – z-ca Przewodniczącej 

 Jakub Zawiła-Niedźwiecki – Sekretarz 
 
 

Komisja Etyki 

 Jakub Tercz – Przewodniczący 

 Jacek Smoter – z-ca Przewodniczącego 

 Jakub Andryańczyk – Członek Komisji 
w imieniu Rady w kadencji 

2019- 2022 
 Jakub 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Mamy nowe władze WDpF i  Stowarzyszenia ! Cie-
szymy się, że wśród osób wybranych do Rady Koordyna-
cyjnej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki znaleźli się człon-
kowie i członkinie WDpF, jego byli pracownicy i pracow-
niczki oraz inne zaprzyjaźnione z WDpF osoby. Gratulu-
jemy! Życzymy wspaniałej pracy i współpracy dla naszego 
wspólnego celu, jakim jest prowadzenie WDpF :)  
 
Dalej szukamy pracownika do Sekcji  Obsługi 
Domu! W efekcie naszego pierwszego ogłoszenia do 19 
sierpnia napłynęły bardzo nieliczne aplikacje. Zdecydo-
wałyśmy więc o jego przedłużeniu do 28 sierpnia. Bardzo 
prosimy wszystkich o pomoc w upowszechnianiu ogło-
szenia, które wisi na stronie ngo.pl  
Pracownik/pracowniczka Sekcji Warszawskiego Domu 
pod Fontanną - Ogłoszenie - ngo.pl oraz na naszym FB  
Facebook – post z 19 sierpnia.  
 
Na Zebraniu Generalnym 19 sierpnia miała 
miejsce pierwsza dyskusja dotycząca wspólnego 
wypracowania konsensusu w sprawie działania 
WDpF w najbliższych miesiącach .  Zaproponowały-
śmy (Marta i ja, Kasia) by składała się z trzech części:  
• wprowadzenie dotyczące sytuacji pracowniczo-fi-

nansowej WDpF  
• wyłonienie grupy roboczej, która zadba o opty-

malny i jasny dla wszystkich tryb, w jakim osią-
gniemy konsensus w sprawie dalszego funkcjono-
wania WDpF w tej sytuacji 

• dyskusja nakierowana na wyłonienie konkretnych 
propozycji dotyczących sposobu działania WDpF 
w najbliższych miesiącach (oprócz propozycji 
Biura, to jest powrotu do pełnego działania SOD 
oraz połączenia Sekcji Administracji i Sekcji Za-
trudnienia i Edukacji). 

 
Udało się wybrać Grupę Roboczą w składzie: Olga O. re-
prezentująca SA, Iwona W. reprezentująca SZE oraz 
Marta i ja z Biura. Zgodnie uznaliśmy, że Grupa może li-
czyć do 6 osób, więc jest otwarta na dołączenie jeszcze 
dwóch. W dyskusji pojawiły się dwie opcje: połączenia SA 
i SZE (tu padło już sporo głosów) oraz połączenia SA i SOD 
(nie zdążyliśmy omówić). Najwięcej opinii przedstawiły 
osoby z SZE, które jako jedyne omówiły tę sprawę na 

https://ogloszenia.ngo.pl/391328-pracownik-pracowniczka-sekcji-warszawskiego-domu-pod-fontanna-391328.html
https://ogloszenia.ngo.pl/391328-pracownik-pracowniczka-sekcji-warszawskiego-domu-pod-fontanna-391328.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0kPXe5hscPP3BLjAZsPeXC77mST2tVSjAvzeqfPA2pKD11KV2o7aNEaXbJhj5ehFml&id=562095583912887


swoim własnym spotkaniu. Mamy nadzieję, że przed ko-
lejną dyskusją SA i SOD będą gotowe zaprezentować wię-
cej swoich opinii.  
 
Dalszy tryb działania w tej sprawie zaproponuje Grupa 
Robocza. Trzymamy kciuki :) 
 
Wspomagałyśmy projekt „WDpF dla Ukrainy —  
Clubhouse International  Fund”:  

 Ja (Kasia), we współpracy z Marianem, wysłałam ma-

teriał do Joela Corcorana, dyrektora Clubhouse Inter-

national. Opisane były w nim cztery krótkie historyjki 

i dołączone zdjęcia do każdej z nich. Joel napisał 

m.in.: „Wszyscy naprawdę doceniamy dobrą pracę, 

którą robicie! To jest bardzo miłe, że mamy te histo-

rie i zdjęcia. Proszę wysyłaj ich więcej w przyszłość.” 

Jedno ze zdjęć wysłanych Joelowi to zbliżenie na 

kartki z nowojorskiego Fountain House dla osób 

z Ukrainy.  

 Marta i ja z Biura oraz Jakub T. jako wolontariusz, da-

lej staramy się uzyskać potwierdzenia informacji 

o działaniach różnych podmiotów, które chcemy opi-

sać w broszurze; zależy nam, by były to opisy aktu-

alne i zgodne z ich oczekiwaniami.  

 Bardzo popieramy akcję pomocy Arturowi i Maszy 

(oraz ich mamom, z którymi przyjechali do Polski) w 

znalezieniu kawalerki do wynajęcia.   

 
Sprawy pracownicze.  Pracowaliśmy już bez Jacka :( 
Marta W. była na urlopie 12 sierpnia, a Hanna G. 16 sierp-
nia. 
 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 19.08.2022 
 

Za ZG 19.08.2022 r. odpowiadała Sekcja Administracji. 

Łączyła: Kasia B. 

Prowadziła: Olga O. 

Notowała: Beata P.-M. 

Ponadto uczestniczyli: Marek B., Ola S., Artur P., Marta 

W., Monika K., Tadeusz S., Julia G., Piotr Sz., Hanna G., 

Iwona W., Maciek Cz., Maja B. 

Przyjęto harmonogram na zbliżający się tydzień. 

 

Odbyła się dyskusja celem wypracowania decyzji  

dotyczącej działania WDpF  w najbliższych miesią-

cach przy niewystarczających środkach, z niewystarcza-

jącą liczbą pracowników – przeprowadzona przez Biuro. 

Przedstawiono sytuację bytową Domu. Przytoczona zo-

stała sugestia komisji akredytacyjnej z 2017 r. – połącze-

nie SA i SZE i argumenty: więcej ludzi w sekcjach, więcej 

zadań, korzystniejsze wykorzystanie przestrzeni. Padło 

pytanie: Czy udałoby się nie zatrudniać drugiej osoby do 

SA? 

Powołana została grupa robocza w składzie:  

Iwona W. – SZE, Olga O. – SA, Biuro – Kasia B., Marta W. 

Celem jest przyjąć najlepszy tryb dojścia do konsensusu 

i przygotować wniosek na ZG. Do grupy można jeszcze 

dołączyć – max. może być  6 osób. 

 

Padły następujące głosy w dyskusji  nad 

pomysłem połączenia SA i  SZE:  

 Czy obecni członkowie musieliby na nowo wybrać 

sekcję bazową?  

 Sekcje te zajmują się różnymi sprawami.  

 Wskazano na autonomiczność sekcji, przynależność 

do niej mogłaby zostać zaburzona, zgłaszanie do za-

dań wymuszone.  

 Może podział zadań na tablicy na administracyjne 

i zatrudnieniowe? 

 Zwrócono uwagę, że czasami siłą rzeczy robimy za-

dania, które są konieczne, a nie naszej sekcji. 

 Czy faktycznie przybędzie członków? – padła odpo-

wiedź, że chodzi o żywotność sekcji. Sekcja, gdzie 

spotykają się 2-3 osoby nie ma sensu. 

 Jak to będzie – czy  SZE nie straciłoby formy działania.  

 Jak będziemy się nazywać? 

 Jak będą wyglądały spotkania w kwestii: tematów 

(obu Sekcji, za dużo), długości (mniej czasu na pracę), 

przestrzeni w sali (ciasno). 

                     

Padł  pomysł połączenia SA i  SOD.  

 Pracownik SOD był w SA.  

 SA przeszła rodzaj chrztu z SOD. 

 Część członków z SA przeszła do SOD.  

 Punkty wspólne w działaniu  – recepcja, szatnia.  

 Zatrudnienie i edukacja to odrębny obszar.  

 Olga – otwarta na propozycje. 

 Jak z przychodzenia do WDpF – dla kogo SOD miałby 

gotować? 

 Pojawił się głos – nie łączyć sekcji, znaleźć wspólny 

grunt, rozmawiać o sprawach wspólnych, ale trwać 

przy swoich sekcjach. 

 Grupa robocza uznała, że nie poczuwa się, aby już 

coś zaproponować. Będzie kolejna dyskusja. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
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, Olga i Jacek;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr i Kasia;  
korekta – Olga, Michał G. 

 
*** 

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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