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W Warszawskim Domu pod Fo ntanną dużo s ię 

dzieje!  Co konkretnie? Tego dowiesz się z lektury 

naszego „Newslettera”! Możliwe, że to ciepła wiosna tak 

motywuje do działania :) 
Redakcja  

 

Sekcja Administracji 
 

O luzowaniu obostrzeń.  Koledzy i Koleżanki z WDpF, 

jak wszyscy widzimy, coraz więcej nas jest już po 

szczepieniu (a nawet dwóch dawkach lub – jak  

ja – po jednodawkowej szczepionce J&J). Można się 

nareszcie spotykać w kawiarni (na razie można usiąść na 

zewnątrz, przy co drugim stoliku), parku, a od kilku dni 

również w teatrze, siłowni czy kinie.... Ja też 17-go maja 

spotkałem się na Bemowie przy pizzy po bardzo długim 

niewidzeniu z miłą koleżanką (spoza WDpF). Na spacerze 

już nie musimy nosić masek (o ile nie zachodzimy np. do 

sklepu lub autobusu), nie ma już limitu osób w kościele, 

nawet u nas w Domu-Klubie można już się umówić na 

pierwsze działania na miejscu. Ja z drugim Maćkiem 

porządkowaliśmy listy obecności z czasu pandemii – już 

niedługo (miejmy nadzieję, że już po wakacjach) wrócimy 

do normalnego trybu działań jak sprzed pandemii. Sekcja 

SZE zacznie intensywniejsze kontakty z Domami-Klubami 

na całym świecie i będzie kontynuowała stacjonarnie 

prowadzenie Samopomocowego Klubu Pracy. Sekcja SOD 

zacznie normalne gotowanie. A Sekcja Administracji 

(nasza) wielekroć odkładane nawiązanie kontaktów  

z nieakredytowanymi krajowymi Domami-Klubami (często 

działającymi jako ŚDS-y)...  
Maciek Cz. 

 

W piątek Sekcja Administracji  znowu działała na 

Nowolipkach! Co się wydarzyło? Z Michałem i Olgą 

zrobiliśmy małe przemeblowanie zaplanowane jeszcze 

przed zakupem nowego stołu – póki co testowo 

wynieśliśmy z kąta nieużywane ostatnio biurko. 

Zobaczymy, czy będzie nam go brakowało i czy więcej 

przestrzeni wokół stołu ułatwi nam poruszanie się  

i wspólną pracę. Przy tej okazji Olga poznała na żywo  

aż trzech członków SA! 

 

Poza tym, Jan po raz pierwszy zajmował się składaniem 

“Newslettera” na WDpF-owym laptopie na żywo, a nie 

zdalnie za pośrednictwem internetu. Mówił, że to 

zupełnie dziwnie, żeby robić to samo, ale tutaj, zamiast  

w domu. Maciek wreszcie miał okazję, aby odkurzyć 

korytarz i Sekcję Administracji ;) Część z nas wzięła udział 

w spotkaniu o Standardach – Maciek mówi, że przez Skype 

na żywo było dużo milej niż telefonicznie. Zrealizowaliśmy 

też wiele innych mniejszych, lecz nie mniej ważnych, 

zadań! 
Jacek 

 

 
Jan składający Newsletter, w tle 

 pomieszczenie SA bez biurka w rogu 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

W ramach promocj i  zdrowego stylu życia Robert 

zaprasza do Powsina.  Sport w Powsinie: dojazd 

autobusem 519 do pętli Powsin. Na miejscu można pograć 



w kometkę, odbyć długi i piękny spacer na świeżym 

powietrzu. Można na ławce sobie poczytać i pograć  

w scrabble. Czyli coś zarówno dla ciała, jak i dla ducha.  

Są tam też wiaty z możliwością upieczenia czegoś  

z ogniska. Jest tam fajna kawiarenka z kawą, herbatą  

i z ciepłymi posiłkami, np. obiadowymi z okienka – całkiem 

niedrogo. Latem można skorzystać z basenu na powietrzu 

lub z kortów tenisowych. Polecam Powsin, ponieważ 

można świetnie się poczuć na łonie przyrody, daleko od 

miejskiego hałasu i jest tam bezpiecznie.  
Robert 

 

Wieczór Wtorkowy “Poznaj Moje Hobby ”.  

We wtorek poprowadziłem Wieczór Wtorkowy, Agnieszka 

była osobą techniczną, a w tym spotkaniu wzięła udział  

po raz pierwszy. Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, 

co każdy lubi robić w wolnym czasie. Atmosfera była miła, 

Piotr opowiedział o ogrodnictwie, pokazał nam bardzo 

ładne rośliny, które wyhodował. Rozmawialiśmy o grze na 

gitarze, pasji do pisania, gotowania, książek, historii, 

spacerów, psychologii, a nawet grafiki komputerowej. 

Fajnie było poznać pasje innych i zainspirować się. 

Zachęcamy do udziału w kolejnych Wieczorach 

Wtorkowych, można dowiedzieć się bardzo ciekawych 

rzeczy i lepiej poznać członków Domu-Klubu. 
Agnieszka i Piotr  

 

 
 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Udział w kampanii Be Yourself w ramach Dnia Ak-

cj i  na rzecz Zdrowia Psychicznego.  #BeYourself 

znaczy bądź sobą. Jest to dla mnie priorytet. Być taką jaka 

jestem i jaką się czuję. Z natury jestem pogodną, wesołą 

osobą z pozytywnym nastawieniem do ludzi. Lubię 

utrzymywać kontakt z ludźmi i budować wartościowe  

z nimi relacje. A poza tym myślę, że warto mnie poznać. 

„Gra warta jest świeczki, kiedy to, co jest naprawdę 

wartościowe, to być po prostu sobą”  
Magdalena 

 
 

Newsletter Clubhouse International – streszcze-

nie.  W tym numerze zamieszczamy pierwszą część 

streszczenia i tłumaczenia najnowszego wydania 

Newslettera CI. 

1. Haabersti  klubimaja, Estonia .  Członkowie  

i pracownicy z powodzeniem prowadzą Dom-Klub 

korzystając z komunikatorów internetowych. 

Zapoczątkowali program szkolenia języka rosyjskiego, 

współpracując z Domem-Klubem z Rosji. Stworzyli 

program dla Młodych Dorosłych, jak i dobrze rozwijający 

się ogród. Zauważyli wzrost frekwencji w czasie spotkań 

Sekcji. Pozostali w poczuciu wspólnoty i wierzą, że to 

wzmocniło ich Dom-Klub. 

2. Magnolia Clubhouse, USA.  Wsparł ponad  

100 osób w poszukiwaniu zatrudnienia. Współpracują  

z Domem-Klubem „Miracle”, Domem-Klubem „Pathway”  

i stanowym Department of Mental Health and Addiction 

Services nad otwarciem nowych Domów-Klubów w Ohio. 

Byli gospodarzami w programie informacyjnym online  

i znaleźli nowe przepisy do wspólnego gotowania. 

3. Capital Clubhouse, USA  – o 40 % wzrosła liczba 

członków podczas codziennych spotkań oraz rozszerzono 

godziny działań. 

4. Potential Place, Kanada.  Dba o wsparcie członków 

oraz zapewnienie odpowiednich warunków do działania, 

zarówno wirtualnych, jak i na żywo. Działają hybrydowo, 

starając się, aby ich działania były łatwo dostępne  

i bezpieczne dla członków. 

5. Akademia w Glengary, USA . Rozwinęli program 

hybrydowych działań i są szczęśliwi, że są częścią 

Clubhouse International, który pomógł im dostosować 

swoje działania i pozwolił członkom skupić się na 

zdrowieniu. 



6. Prelude Clubhouse, USA.  Po raz pierwszy w historii 

dostał akredytację Clubhouse International! Dom-Klub 

umawia szczepienia i zapewnia transport, aby każdy mógł 

być zaszczepiony.  
Magdalena 

 

Co słychać w Samopomocowym Klubie Pracy?   

W ubiegłym tygodniu odbyły się ciekawe rozmowy  

o sprawach zawodowych, m. in. o wolontariacie,  

o działalności bez rejestracji, aplikacji Praca za Rogiem. 

Wspólnie przeglądaliśmy oferty pracy. Żywym tematem  

w SKP jest nowe miejsce Zatrudnienia Przejściowego. Na 

spotkaniu SZE ustaliliśmy nowy tytuł maila grupowego 

wysyłanego w ramach SKP – „Wieści z Samopomocowego 

Klubu Pracy”. W ostatnim mailu pojawiło się kilka ofert 

pracy, instrukcja jak można próbować zweryfikować 

wiarygodność firmy lub organizacji, informacja o kursie  

na doradcę obywatelskiego. Jeśli chcesz także 

otrzymywać wiadomość z wieściami z Samopomocowego 

Klubu Pracy, daj znać na numer SZE lub napisz do 

Oli a.kowalska@wdpf.org.pl. 

 Ola K. 

 

W ramach Samopomocowego Klubu Pracy rozpoczęłam 

współpracę z Olą, która pomogła mi rozjaśnić sytuację  

w związku ze stanowiskiem pracy, na które aplikowałam 

już jakiś czas temu i przez dłuższy czas byłam zwodzona 

czczymi obietnicami i szansą na zatrudnienie w tym 

miejscu. Mimo owego zdarzenia, które okazało się 

nieefektywne, obecnie skupiam się na przeglądaniu 

zarówno ofert wolontariatu jak i ofert pracy. Nie 

zamierzam się jednak poddać i nadal będę przeglądać 

oferty pracy i aplikować na stanowiska pracy, na które 

uważam, że mam szansę na zatrudnienie. 
 Magdalena  

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy.  Ola De jest na zwolnieniu do 

końca czerwca. Marta na urlopie od 1 do 7 czerwca. SOD 

był w minionym tygodniu wspierany przez Kasię, w tym - 

w dużym zadaniu zorganizowania naszej ekipy na  

III Kongres Zdrowia Psychicznego. W nadchodzącym 

tygodniu będzie dalej regularnie wspierany przez Kasię  

i Martę oraz zadaniowo przez inne osoby – do czasu 

wdrożenia okresowej zmiany w strukturze WDpF  

(do rozmów na ten temat wracamy 8 czerwca). 

 

Zatrudnienie Przejściowe.  Dostaliśmy i zaak-

ceptowaliśmy ostateczną wersję umowy na miejsce 

Zatrudnienia Przejściowego z naszym wieloletnim 

partnerem – Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia 

Dzielnicy Wola. Mamy nadzieję, że niebawem zaczniemy 

rekrutację. Praca będzie polegała przede wszystkim na 

wykonywaniu zadań w Domu Wsparcia Powstańców 

Warszawskich, a częściowo też w samym Wydziale. Osoby 

zainteresowane tym miejscem ZP zachęcamy do kontaktu 

z Sekcją Zatrudnienia i Edukacji.  

 

Dane o szczepieniach. Kontynuujemy wysyłanie  

do Miasta danych o stanie szczepień w społeczności WDpF 

(anonimowe podsumowania informacji zebranych od 

chętnych osób).  
materiał z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 4.06.2021 r. 
 

Prowadzenie: Iwona 

Notowanie: Julia 

Osoba techniczna: Ola Ka 

Ponadto obecni: SA: Olga, Jacek, Kasia, Mirek, SOD: 

Agnieszka, SZE: Piotr, Paweł 

 

Został przedstawiony wniosek Sekcji Obsługi Domu, który 

– z racji wolnego czwartku – został omówiony na ZG  

i decyzję podejmowaliśmy na podstawie głosów osób 

indywidualnych. Kasia przedstawiła oczekiwania 

sformułowane na spotkaniu SOD, dotyczące uczestnictwa 

w wydarzeniu. Wszyscy poparliśmy oczekiwania 

stworzone przez SOD. Rekomendowaliśmy osoby do 

udziału w wydarzeniu: Mirek H., Ewelina Ch., Piotr Sz., 

Paweł J., Agnieszka K. Ustaliliśmy też podział zadań: Mirek, 

Piotrek – robienie zdjęć, Ewelina – notowanie. Pozostało 

jedno miejsce i ustaliliśmy, że Julia z Olą Ka dogadają się 

która pracowniczka będzie reprezentować WDpF na 

Kongresie. Agnieszka zarejestruje osoby do uczestnictwa 

w Kongresie. 

 

Ogłoszenia indywidualne: Magdalena z SZE poszukuje 

osoby która wie jak założyć konto na portalach takich jak 

Allegro lub Ceneo (są to platformy e-commerce) w celu 

prywatnej sprzedaży. Kontakt przez SZE. 

 

Przyjęliśmy harmonogram działań na przyszły tydzień. 

 

Spraw z ostatniej chwili nie zgłoszono. Kasia zapytała, czy 

dla nas byłoby w porządku, żeby od czasu do czasu  

w sprawach z ostatniej chwili pojawiała się prośba  

o trzymanie kciuków – jeśli pojawi się coś, o czym 

dowiedzieliśmy się tego dnia/poprzedniego. Poprosiła od 

razu o trzymanie kciuków za Jerzego N, ponieważ jest  

w szpitalu.  

mailto:a.kowalska@wdpf.org.pl


 
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 
współfinansowane 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 – Kasia i Piotr;  
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/

