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Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 

 
Co słychać w Sekcji  Zatrudnienia i  Edukacji?  Wto-
rek w SZE był bardzo aktywny! Każdy z uczestników po-
południowego spotkania Sekcji podzielił się tym, co aktu-
alnie robił i jak spędzał czas w WDpF.  
 
Hania: razem z Janem, Darią i Kajetanem przygotowywa-
liśmy się do rozmowy kwalifikacyjnej w ZGN Ochota w ra-
mach Zatrudnienia Przejściowego. Omówiliśmy zakres 
obowiązków na stanowisku pracownika biurowego.  
Tomek: udało mi się sfinalizować tłumaczenie zmian  
w Standardach. 
Iwona: poprowadziłam Spotkanie Sekcji, zaplanowałam 
zrobienie grafiki na plakat, rozmawiałam z Hanią o możli-
wościach pracy w drukarni i wykorzystaniu moich umie-
jętności graficznych. 
Daria: razem z Julią uzupełniałam środki czystości, robi-
łam reach-out, rozmawiałam z Hanią o Zatrudnieniu 
Przejściowym.  
Michał: szukałem pracy (znalazłem interesującą mnie 
ofertę, ale się rozczarowałem). 
Kajetan: rozmawiałem z Hanią o Zatrudnieniu Przejścio-
wym, notowałem informacje przekazane przez członków 
naszej sekcji do Newslettera. 
Darek: pierwsze spotkanie z Sekcją Zatrudnienia i Eduka-
cji, poznałem ludzi i zadbałem o porządek w Sali EDU. 
Julia: dzisiaj będę prowadzić drugie spotkanie o propozy-
cjach zmian w Standardach. Na porannym spotkaniu Sek-
cji niestety byłam sama, ale później dołączyło więcej 
osób, przez co więcej zaczęło się dziać! 
 
Zakupy dla WDpF!  W środę pojechaliśmy z Marcinem 
po zakupy do centrum handlowego Arkadia. Z pomocą 
doradcy klienta, udało nam się kupić części do wymiany 
spłuczki oraz inne rzeczy niezbędne w Domu-Klubie, takie 
jak piłeczki do ping-ponga ;) Zakupy poszły sprawnie, nie 
udało nam się jedynie kupić koszyka na kable. 

Ale nic straconego - koszyk można dokupić później lub za-
mówić online. Całe zakupy udało nam się zrobić w dwie 
godziny. Myślę, że to była fajna odmiana od codziennych 
zadań Sekcji! :) 

Julia 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  
We wtorki gotujemy obiady. Warunek: minimum 3 osoby 
do gotowania oraz 1-2 osoby, które nie pomagają przy 
gotowaniu, ale wpiszą się na sprzątanie kuchni po obie-
dzie (ostateczna liczba osób potrzebnych do współpracy 
zależy od trudności obiadu). ZACHĘCAMY DO PRZYCHO-
DZENIA!!! 
 
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. 

Naleśniki, wtorek.  
Do smażenia naleśni-
ków zgłosiły się  
3 osoby. Ja czyli Paweł, 
Andrzej, Karol. Ciasto 
wychodziło nam bar-
dzo cienkie. Usmażyli-
śmy 60 naleśników na 
3 patelniach. Na obiad 
było zapisanych 16 
osób. Dla każdego wy-
szło po 4 naleśniki. Po-
dawane były z ser-
kiem. Było trochę ner-
wów. Na patelnię do-

dawaliśmy trochę oleju i smażyliśmy cienkie naleśniki. 



Z uwagi na to, że ja musiałem wyjść wcześniej, czyli  
o 13.00, bo spieszyłam się do domu i do pracy, to nie 
wiem, jak one wyszły i czy wszystkim smakowały - mam 
nadzieję, że tak. 

Paweł J. 

Nowa pracowniczka Marysia.  Witam serdecznie czy-
telników i czytelniczki Newslettera. Mam na imię Maria, 
zaczęłam pracę w Warszawskim Domu Pod Fontanną  
w SOD w zeszłym tygodniu.  

Cieszę się, że po kilku latach pracy biurowej mogę teraz 
pracować z ludźmi. Lubię gotować i wspólnie spożywać 
posiłki. Lubię też pracę, która polega na aktywności i ro-
bieniu rzeczy razem z innymi. 

Dziękuję wszystkim za sympatyczne przyjęcie oraz za za-
ufanie. Do zobaczenia! 

 Marysia 

Od lewej: Andrzej, Maria, Marcin i Paweł :) 

Sekcja Administracji  

Przegląd tygodnia w SA. 
Tadeusz: Podejmowaliśmy się zadań różnego rodzaju, 
nawet powiedziano, że mam dużo energii, bo dużo zadań 
wykonałem. Próbowaliśmy z Olgą zrealizować schemat 
mojego pomysłu o zjednoczeniu Domu-Klubu wg tabeli. 
Mam nadzieję, że dzisiejsze wystąpienie o 15:15 zostanie 
przyjęte z uwagą. 
Olga: To już prawie koniec sprawy z butami, w piątek 

wyniesiemy te niechciane na śmietnik. Dodrukowaliśmy  

z Piotrem i Robertem trochę informatorów, we wtorek 

też sporo dyżurowaliśmy w recepcji, nawet i ja miałam 

swój debiut, było fajnie! Muszę przyznać, że 

zainspirowała mnie metoda małych kroków Marty co do 

porządkowania naszej przepastnej, nieco zagraconej 

szafy (pojawiło się to jako pomysł na copiątkowe zadanie, 

po pół lub jednej półce naraz), zastosowałam tę metodę 

nawet w paru innych kwestiach i działa  

Robert: W tym tygodniu uruchomiliśmy parownicę, która 

wydała mi się bardzo delikatna i się nie pomyliłem, bo już 

jest naprawiona taśmą, gdyż pękła  Dariusz, 

zainteresowany członkostwem, z uwagą wysłuchał 

naszych rozważań nt. zmian w Standardach (moim 

zdaniem pozytywnych bardzo) podczas swojego 

pierwszego dnia Okresu Orientacji. Dobrze spędziłem 

czas na Wieczorze Wtorkowym, gdyż zauważyłem, że 

osoby, które chciałem, żeby zostały, zostały do końca 

wieczoru w Domu-Klubie, umilałem im czas grą na gitarze 

i grą z nimi w ping-ponga. Oldze życzę udanych wypraw 

w czasie urlopu i udanego remontu dopóki farba się nie 

skończy  

 

W barku można 

ostatnio dostać… 

figę z makiem. 

Olga i Tadeusz 

pomagają 

rozpakowywać 

zakupy. 

 

 

 

 

 

Jan działa  

z parownicą,  

a Marcin właśnie 

wrócił z zakupów 

ze sklepu 

budowlanego. 

 

 

 

 

 

 

Mój kolejny udany wtorek w WDpF. Wieczory 

wtorkowe to jedna z moich ulubionych form spędzania 

wolnego czasu w Domu-Klubie. Można integrować się  

z ludźmi, grać w ping-ponga, grać w gry planszowe lub na 

instrumentach muzycznych czy słuchać muzyki przez 

komputer. Miło mi było spotkać dawno niewidziane 

osoby, np. Krzyśka J., Antka R. czy Piotra Sz. Zostałem też 

mile zaskoczony przez nowych członków, którzy 

towarzyszyli mi prawie aż do końca wieczoru 

wtorkowego. Zachęcam do przychodzenia we wtorkowe 

wieczory, bo panuje na nich miła i fajna atmosfera.   

Pozdrawiam Was,  
Robert B. 



Wieści z Biura WDpF 
 
W zeszłym tygodniu byłam zaangażowana w:  

 sprawy członkowskie. Szczególnie w sprawy jednej  
z członkiń przebywającej aktualnie w szpitalu psy-
chiatrycznym. Byłyśmy w codziennym kontakcie te-
lefonicznym, poza tym pisałam pisma i e-maile w jej 
sprawie. Sprawę wspomagała też Aga Osuch (sekre-
tarz Rady Koordynacyjnej naszego Stowarzyszenia). 

 projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse International 
Fund”. Skupiałam się na kontaktach z graficzką i zbie-
raniem uwag do projektu broszury od członków Ze-
społu WDpF dla Ukrainy. 

 rozmowy rekomendacyjne do nowego miejsca 
Zatrudnienia Przejściowego w ZGN Ochota. Wraz  
z Hanią rozmawiałyśmy z osobami zainteresowanymi 
pracą w ramach ZP, czyli: Izą, Romanem, Wiesławą, 
Jackiem, Janem, Agnieszką, Kajetanem. Przed nami 
jeszcze rozmowa z Darią, a następnie podejmowanie 
decyzji, kto tym razem rozpocznie pracę. 

 wiele innych większych i mniejszych spraw  
 
Zmiany w strukturze Sekcji  –  kolejne spotkanie 
za nami. 15 września 2022 r. Marcin (jeden z koordyna-
torów grupy roboczej) poprowadził spotkanie, na którym: 

 

 Tadeusz (z pomocą Olgi) przedstawił swoją propozy-
cję połączenia wszystkich Sekcji w Domu-Klubie 
zgodnie z kryteriami, jakie były podane przy omawia-
niu poprzednich pomysłów. Osoby, które wysłuchały 
tego pomysłu były co do niego sceptyczne. Zachę-
camy by zapoznać się z pomysłem Tadeusza (na ta-
blicy w EDU). 

 Kilka osób, które na ostatnim spotkaniu przychylały 
się do pozostawienia trzech Sekcji powiedziały, jak 
widzą kwestię pracowniczą, gdybyśmy zdecydowali 
się na takie rozwiązanie. Jeśli dobrze zrozumiałam, to 
główna propozycja była taka, żeby ubiegać się o wyż-
sze środki przy okazji następnego konkursu na pro-
wadzenie klubu samopomocy pn. Warszawski Dom 
pod Fontanną (czyli od stycznia 2023 r.), zatrudnić 
nową osobę do SA i zapewnić podwyżki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa robocza zastanowi się, co dalej robimy. Rozwiąza-
nie doraźne we wrześniu to: 

 

 w Sekcji Administracji: Olga i wspierająco Marta; 

 w Sekcji Obsługi Domu: Beata, Maria i wspierająco 
Kasia; 

 w Sekcji Zatrudnienia i Edukacji: Julia, a w projekcie 
„WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” Ola i Hania. 

 Biuro: Kasia, Marta, Danusia. 
 

Sprawy pracownicze.  W czwartek w Sekcji Obsługi 
Domu powitaliśmy Marię. Kasia B. i Ola S. były na urlopie 
od 5 do 16 września. Olga O. jest na urlopie od 19 do 30 
września br., a Marian 16 i 19 września. 
 
Hani zginął biały parasol z  symbolem Polski Wal-
czącej.  Prosimy, by zwrócić go właścicielce! 

materiał z Biura przygotowała Marta 

 
 

Podsumowanie Zebrania Gene-
ralnego 16.09.2022 r. 
 
Odpowiadała: Sekcja Administracji, prowadzenie: Olga 
O., notowanie: Marta W. 
Pozostali uczestnicy: Marcin L., Jacek Sz., Kamila G., Ro-
bert B., Iwona W., Beata P.-M., Maria S., Hanna G., Julia 
G. 
 

Sprawy „z ostatniej chwili”, czyli takie które nie mogą 
zaczekać do poniedziałku. Dzisiaj o 16:50 na śmietnik zo-
staną wystawione buty, które od lat leżały niepodpisane 
w szatni WDpF. Ostatnia szansa na zabranie ich. 
 
Ogłoszenia indywidualne. Marcin ma dalej buty je-
sienno-zimowe do oddania. Rozmiar 42/43. 
 
Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych  
i stacjonarnych na tydzień 19-23 września 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. 
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