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Informacje o Zatrudnieniu Przejśc iowym oraz  

zaproszenie na najbliższe spotkanie o śc ieżkach 

zawodowych.  Zatrudnienie Przejściowe cieszy się 

dużym zainteresowaniem w naszej społeczności. Już  

9 członków i członkiń wyraziło wstępną chęć pracy  

w Zatrudnieniu Przejściowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się 

więcej lub zgłosić chęć udziału w Zatrudnieniu 

Przejściowym skontaktuj się z Olą 

a.kowalska@wdpf.org.pl lub Martą 

m.wybranowska@wdpf.org.pl . Możesz zadzwonić także 

na numer Sekcji Zatrudnienia i Edukacji.   

W przyszłym tygodniu w środę 16 czerwca o godz. 15:00 

Sekcja Zatrudnienia i Edukacji zaprasza na spotkanie  

o ścieżkach zawodowych pt. „Udział w działaniach WDpF 

a Twoje CV” będzie to rozmowa o tym, jakie umiejętności 

przydatne w pracy zawodowej możemy rozwinąć  

w WDpF, w jakich pracach mogą się one przydać oraz jak 

doświadczenia zdobyte w Domu-Klubie można 

przedstawić w CV. 
tekst przygotowali Ola i Kajetan z SZE 

 

Sukces wydarzenia – Clubhouse Giving Day.  

Niedawno dostaliśmy info od Joela Corcorana z Clubhouse 

International, że zorganizowali całkiem szeroko zakrojoną 

zbiórkę kasy na wsparcie ruchu Domów-Klubów na 

świecie (pod nazwą Clubhouse Giving Day). Clubhouse 

International i 37 biorących w tej zbiórce udział Domów-

Klubów (co się przekłada na 766 darczyńców) w sumie 

zebrało 205.667 USD. Niestety fakt istnienia tej zbiórki 

nam umknął, a zakończyła się 7 czerwca :( Joel informuje, 

że Clubhouse Giving Day będzie organizowane co rok, 

więc kto chce, będzie mógł  w 2022 sakiewką potrząsnąć  

i dać grosza (albo więcej). 
 Marek 

 
 

Newsletter C lubhouse International,  część 2.   

W tym numerze zamieszczamy streszczenie drugiej części 

Newslettera CI.  

 

Poniżej wypowiedzi członków, którzy opowiedzieli o tym, 

jak Domy-Kluby wsparły ich podczas pandemii: 

 

 „Potential Place zachował przyjazną i kochającą 

atmosferę, pomimo wyzwań związanych z koronawirusem 

i był w stanie pozostać otwarty dla członków od czerwca 

2020 roku.” Jessica W.  

 

„Podoba mi się system wsparcia i fakt, że mogę 

wykorzystać to, co wiem, aby pomóc w pracy w Domu-

Klubie. Codziennie pojawiam się z moim laptopem, 

gotowa do pomocy. Właśnie dzisiaj pomagałam innej 

koleżance, pokazując jej, jak podłączyć tablet z systemem 

Android do naszych wideokonferencji. Jeśli chodzi  

o system wsparcia - mój tata zmarł i teraz otrzymuję 

pomoc w wyprowadzce z mieszkania, które z nim 
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dzieliłam, do mieszkania bliżej Domu-Klubu. Dom-Klub 

pozwala ludziom pomagać i wspierać się nawzajem.” Ben, 

B'More Clubhoeus 

 

„Jestem najbardziej dumny z tego, jak nasz Dom-Klub po 

prostu szedł do przodu i wszyscy pracowali razem,  

aby utrzymać nas razem” Chuck, Circle City Clubhouse 

 

„To wspaniałe uczucie znów pracować w kawiarence, 

nawet jeśli nie możemy podawać posiłków z powodu 

COVID, wciąż możemy napełniać i dostarczać pudełka  

z żywnością.” Brent, Yahara House 

 

„Same słowa nie są w stanie wyrazić wartości, jaką 

znajduję w Domu-Klubie. Już pierwszego dnia dostałam 

herbatę i tego samego dnia zostałam członkiem. Czuję się 

akceptowana przez personel... Nigdy wcześniej nie byłam 

częścią takiej społeczności. To jest wyjątkowe.” członek 

Everett Clubhouse 

 

Oprócz tego, w Newsletterze umieszczono informację, że 

w dniach 1-7 czerwca 2021 został zorganizowany siódmy 

coroczny Tydzień Obchodów Ruchu Domów-Klubów 

poświęcony okazaniu godności i honoru członkom oraz 

uhonorowaniu liderów, dzięki którym zmieniło się wiele 

na lepsze w Domach-Klubach na całym świecie.  
Magda i Julia 

 

Sekcja Administracji 
 

Odbył s ię I I I  Kongres Zdrowia Psychicznego,  

na którym byłem i dlatego chciałem podziel ić się 

tym, co usłyszałem.  W wystąpieniach przewijało się, 

że zdrowie psychiczne ma znaczenie. Oczywiście, że ma! 

Nie należy mówić „pacjent chory psychicznie”, ale należy 

widzieć przede wszystkim człowieka, który ma konkretne 

problemy i ja się z tym zgadzam. Organizatorzy kongresu 

postawili sobie za cel, aby w każdym powiecie powstało 

Centrum Zdrowia Psychicznego, które pozwoli skrócić czas 

oczekiwania do lekarza specjalisty, a pomoc zostanie 

udzielona szybko i jak najbliżej miejsca zamieszkania. Ktoś 

może powiedzieć, że są ważniejsze sprawy. To jest jedna  

z tych ważnych spraw, co czwartą osobę dotyka kryzys ze 

zdrowiem psychicznym, a okres pandemii to spotęgował, 

tak że na rozwiązaniu tych nabrzmiałych problemów 

powinno zależeć wszystkim.  
Mirek H. 

 

W ostatni wtorek 8 czerwca uczestniczyliśmy  

w wieczorze wtorkowym poświęconym zwierzę-

tom domowym, dzikim i roślinkom.  Miałem 

zaszczyt go prowadzić. Moje refleksje po owym spotkaniu. 

Jeśli jest ci ciężko, smutno, szaro, pusto, przygarnij psa lub 

kota!  

 

 
Na zdjęciach od góry: Pompon, jeden z psów Jana, pies Maćka 

o imieniu Wilma, mieszkanka ogródków działkowych w Łomian-

kach zwana Płaską (mama i babcia niezliczonych innych kociąt), 

kocimiętka – wieloletnia bylina pachnąca miętą i lubiana przez 

koty :) 

 

Zwierzę będzie cię kochać. To takie prawdziwe, szczere  

i nic nie kosztuje (no, może trzeba zapłacić za karmę, 

weterynarza i sprzątać nieczystości z podłogi). A rośliny 

odwdzięczą się nam za czułą dbałość, cieszącym oko 

wyglądem. Przebieg spotkania wywołał doznania 

emocjonalne, uczuciowe, estetyczne, duchowe oraz 

pobudził do rozważań filozoficznych. Padła też bardzo 

ważna kwestia pieczystego na stole do obiadu. 

Pomyśleliśmy sobie, że może kiedyś temu tematowi 

poświęcimy jeden z wieczorów wtorkowych. A teraz 

kończę pisać i muszę wyprowadzić psy na spacer. 
Jan M. 

 

 

 



Sekcja Obsługi Domu 
 

I I I  Kongres Zdrowia Psychicznego – relacja 

Eweliny.  W poniedziałek 7.VI.2021 r. byłam z: Pawłem  

z Sekcji Obsługi Domu i z Mirkiem z Sekcji Administracji  

w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku  

im. Gen. Józefa Sowińskiego na pierwszej części  

III Kongresu Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie miało 

tytuł „Od instytucji do środowiska - dostępność  

i szacunek”. Kongres Zdrowia Psychicznego to ruch 

społeczny. Chciałabym podzielić się relacją. Spotkałam  

m. in. Przedstawiciela: Prezydenta RP (Minister Paulinę 

Malinowską-Kowalczyk - Doradcę Prezydenta RP ds. Osób 

z Niepełno-sprawnością) i Ministerstwa Zdrowia (Dorotę 

Olczyk) oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego (Jerzego Samochowca). Widziałam 

wręczenie certyfikatów Eksperta „Cogito”. Dostali 

certyfikat: Robert Michałkiewicz, Joanna Rogalska i Anna 

Olearczuk (asystenci zdrowienia, którzy doświadczyli 

kryzysu psychicznego, a teraz działają na rzecz osób, które 

mają kryzys). To był fajnie spędzony czas. Wykład 

wprowadzający pt. „Język i zdrowie psychiczne” wygłosił 

Jerzy Bralczyk (polski językoznawca i gramatyk 

normatywny). W ramach sesji panelowej były wykłady 

zatytułowane „Reforma Psychiatrii „Od pacjenta do 

osoby””. Najbardziej ta tematyka mnie zaciekawiła. Jest 

mi bardzo bliska. III Kongres Zdrowia Psychicznego 

zapamiętam na bardzo długo, a już najbardziej 

wypowiedź: „obecnie jest skupienie na pacjencie. On jest 

w centrum. Dba się o jego bezpieczeństwo. Widzi się  

w nim człowieka. Są respektowane jego prawa.” 
Ewelina 

 

Robert Michałkiewicz jest członkiem SZE, wraz z Anną 

Olearczuk byli w WDpF na dwóch specjalnie 

zorganizowanych spotkaniach, żeby odpowiedzieć na 

pytania dotyczące asystentów zdrowienia. 

 

 
Na zdjęciach: Mirek z SA, Julia i Piotr z SZE, Agnieszka i Paweł  

z SOD, Jakub z Rady, prelegenci: Maria Libura, Jacek Wciórka. 

 

Zaproszenie do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu.  W imieniu SOD i swoim – Piotra C. – 

zapraszam i zachęcam wszystkich uprzejmie do ćwiczeń 

na siłowni plenerowej, które to znajdują się na terenie 

Warszawy. Warto się rozejrzeć koło swojego miejsca 

zamieszkania, czy może nieopodal nie znajduje się taka 

siłownia. Powinna być. Plusami takich ćwiczeń na wyżej 

wymienionym obiekcie są: usługa całkowicie bezpłatna, 

możemy ćwiczyć na otwartej przestrzeni na świeżym 

powietrzu, co wpływa bardzo dobrze na nasze zdrowie i 

organizm, sami decydujemy, jakie ćwiczenia będziemy 

wykonywać i ile poświęcimy im czasu na takiej siłowni. 

Ponadto pozbędziemy się, stopniowo ćwicząc, zbędnych 

kilogramów, wzmocnimy nasz organizm przed 

ewentualnymi chorobami i wirusami, zwiększymy naszą 

wytrzymałość, odporność, kondycję naszego organizmu i 

poprawimy przemianę materii. Sam lubię korzystać z 

takiej formy ruchu, już od paru lat przekonując się do 

takiej formy ruchu i ćwiczeń. Zapraszam więc serdecznie 

do ćwiczeń. Nie zapomnijmy wziąć ze sobą, szczególnie w 

te upalne dni, butelki z wodą – najlepiej przegotowaną. 

Powodzenia i trzymamy kciuki za Was. 
Piotr 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy.  Ola De jest na zwolnieniu do 

końca czerwca. SOD był w minionym tygodniu wspierany 

głównie przez Martę. W tym tygodniu, od 14 czerwca, 

członkowie SOD i Agnieszka będą już uczestniczyć  

w spotkaniach SA i SZE, ponieważ wchodzi w życie... 

 

Okresowa zmiana w strukturze WDpF.  Po powrocie 

Marty z urlopu, 7 czerwca, wróciliśmy wraz z Radą do 

intensywnej pracy nad wnioskiem o okresowej zmianie  

w organizacji pracy w WDpF. Został on przyjęty na 

ostatnim ZG – pełne informacje w podsumowaniu ZG. 

Rada i Biuro dziękują wszystkim osobom zaangażowanym 

w wypracowywanie ostatecznego kształtu przyjętych 

ustaleń. 
 

Zatrudnienie Przejśc iowe.  Okazało się, że nie będzie 

jednak miejsca ZP w Domu Wsparcia Powstańców 

Warszawskich (prawnicy Urzędu nie zaakceptowali 

trójstronnej umowy). Wracamy do organizowania ZP  

w Wydziel Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy 

Wola, realizowanego w większości w Dziale Świadczeń 

tego Wydziału. Będzie to częściowo kurierka, a częściowo 

pomoc w przygotowywaniu poczty.  

 

W międzyczasie Marta, Ola Ka i Kajetan z SZE odbyli 

rozmowę o ewentualnym uruchomieniu miejsca ZP  



w sklepie socjalnym Spichlerz (prowadzonym przez 

Fundację Wolne Miejsce), jednak nie przyniosła ona 

oczekiwanych skutków. Prezes Fundacji zachęcał, by 

członkowie i członkinie zainteresowani podjęciem tam 

pracy zgłaszali się sami, bez pośrednictwa WDpF. 

 

Dane o szczepieniach. Kontynuujemy wysyłanie do 

Miasta danych o szczepieniach.  
materiał z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 11.06.2021 r. 
 

Obecni: Jacek – prowadzący, Olga – notująca, Kasia – 

łącząca, Marta, Agnieszka K., Julia, Ola K., , Tadeusz S.,  

Jan M., Paweł B., Maciej G. 

 

Ogłoszenia: Piotr Ż. przyjmie klaser w dobrym stanie, 

mógłby go odebrać z WDpF, Agnieszka K. może 

pośredniczyć. Maciek Cz. szuka osoby, która pomoże mu  

w napisaniu listu po angielsku.  

 

Harmonogram został przyjęty. 

 

Przyjęliśmy wniosek Biura i Rady. Punkty 1-6  

i 8 w niezmienionym, a punkt 7 w nieco zmienionym 

brzmieniu. związku z wagą ustaleń tego wniosku dla 

najbliższych działań całego WDpF, zamieszczamy pełną 

wersję przyjętych ustaleń. Wynika z tego, że zgodziliśmy się 

na to, że: 

1. Zawieszamy funkcjonowanie SOD jako odrębnej 

sekcji, w tym spotkania SOD, od 14 czerwca. Wstępnie 

szacowany czas to 3 miesiące, jednak może on ulegać 

zmianie zależnie od okoliczności. 

 

2. W tygodniu od 14 czerwca do 21 czerwca 

członkowie SOD mają możliwość się zastanowić, a nawet 

„przymierzyć się” do SA i SZE poprzez uczestnictwo  

w wybranych spotkaniach tych Sekcji, aby na koniec 

tygodnia podjąć decyzję o wyborze tymczasowej Sekcji 

bazowej spośród SA i SZE. Padły argumenty, że pozwoli 

to członkom rozeznać się sytuacji, ale też nie będzie to 

ostateczna decyzja i mogą zmienić zdanie. 

 

3. Członkowie SOD, którzy tego nie zrobią w ww. 

tygodniu, będą proszeni przy najbliższej okazji o podjęcie 

decyzji odnośnie tymczasowej Sekcji bazowej, już bez 

wstępnego uczestnictwa w spotkaniach SA i SZE. Pojawił 

się głos m.in., że pozwoli to uniknąć chaosu i łatwiej 

wprowadzić nowe osoby w bieżące działania sekcji. 

 

4. Za kluczowy czynnik wyboru tymczasowej Sekcji 

bazowej uważamy zakres zadań SOD, jakim zajmować się 

będzie SA (punkt 5 poniżej) i SZE (punkt 6 poniżej), choć 

rozumiemy i akceptujemy także inne ważne dla 

członków czynniki.  

 

5. SA będzie od 14 czerwca koordynować 

(„przytuli”) działania SOD dotyczące urządzania  

i funkcjonowania Sali SOD i (w przyszłości) kuchni oraz 

zaplecza kuchennego. SA jest gotowa wziąć na siebie  

tę koordynację przy zgodzie całej społeczności WDpF, że 

po stronie SA będą ostateczne decyzje co do terminów 

kolejnych kroków dotyczących uruchamiania przestrzeni 

i sprzętów SOD. SA będzie się starać odpowiadać na 

bieżące i pojawiające się nowe potrzeby społeczności 

najszybciej jak się da, zgodnie z własnymi 

możliwościami. SA serdecznie zaprasza do siebie tych 

członków SOD, którym bliskie są codzienne zadania  

w tym obszarze, takie jak:  

a. Uporządkowanie stołów, sprzętów i całej 

przestrzeni SOD jako miejsca na posiłki dla  

całej społeczności Domu 

b. Utrzymywanie czystości Sali  

c. Dopracowanie zasad i dbanie o zgodny z nimi 

sposób używania sprzętów i naczyń w Sali SOD 

(przykładowo: korzystanie z mikrofalówki, 

przechowywanie kawy/herbaty) 

d. Dbanie o rośliny doniczkowe, w tym regularne 

podlewanie 

e. Stopniowe rozpakowywanie zakupionych rzeczy  

i ustalanie ich docelowego miejsca/zastosowania 

f. Stopniowe przygotowywanie do codziennego 

działania kuchni i zaplecza kuchennego 

g. Konieczne drobne naprawy w WDpF. 

 

Zgodziliśmy się, że te zadania pasują do zakresu działań 

SA – której członkowie i pracownicy powiedzieli,  

że serdecznie przywitają osoby  z SOD 

 

6. SZE będzie od 14 czerwca koordynować 

(„przytuli”) działania edukacyjno-promocyjno-

informacyjne SOD dotyczące zdrowia i zdrowego stylu 

życia. SZE serdecznie zaprasza do siebie tych członków 

SOD, którym bliskie są codzienne zadania w tym 

obszarze, takie jak: 

a. Promowanie zdrowego odżywania i aktywności 

fizycznej (np. pisanie tekstów na ten temat do 

Newslettera i na FB, prowadzenie gimnastyki) 

b. Bycie na bieżąco w sprawach związanych ze 

zdrowiem psychicznym i rozwijanie współpracy  

z podmiotami, które działają w tym obszarze (np. 

Rzecznik Praw Pacjenta, Fundacja eF Kropka) 



c. Koordynowanie udziału WDpF w wydarzeniach 

związanych ze zdrowiem psychicznym i innych 

zdrowotnych 

d. Organizowanie i prowadzenie spotkań 

edukacyjnych związanych ze zdrowiem w oparciu  

o potrzeby zgłaszane przez członków (np. spotkanie 

edukacyjne o prawach pacjenta, zdrowych 

nawykach żywieniowych) 

 

Ze strony SZE padło, że serdecznie zapraszają do siebie 

osoby, którym bliskie są te zagadnienia. 

 

7. Agnieszka, zatrudniona do SOD, będzie pracować: 

- regularnie w SA, ponieważ w tej Sekcji realizowane 

będą działania ciągłe, codzienne, obowiązkowe  

i związane przede wszystkim z fizyczną obecnością w 

WDpF; wiąże się z tym udział we wszystkich 

spotkaniach SA. 

- według potrzeb w SZE, ponieważ w tej Sekcji 

realizowane będą zadania wynikające z poja-

wiających się potrzeb i decyzji zaangażowanych 

osób, realizowane w dużym stopniu zdalnie; udział 

Agnieszki w spotkaniach SZE będzie wynikał również 

z bieżących potrzeb. O to, by do Agnieszki trafiały 

sygnały o możliwości/potrzebie podjęcia zadań 

umocowanych w SZE, będzie dbać Marta, która jest 

kierownikiem SZE, a jednocześnie dobrze zna 

członków i zadania SOD.  

 

Dalsze kształtowanie się zaangażowań Agnieszki będzie 

zależeć od realnych doświadczeń, które będą przynosić 

kolejne dni i tygodnie. Będziemy o nich na bieżąco 

rozmawiać w Sekcjach oraz na spotkaniach 

śniadaniowych. 

 

8. Agnieszka będzie dbać o bieżące kontakty  

z członkami SOD, którzy w jakikolwiek sposób 

zaangażowani byli ostatnio w życie SOD, przy udziale 

innych członków SOD w miarę ich gotowości. Będzie 

również koordynować całość R-O do członków SOD, 

również tych ostatnio nieaktywnych, ze wsparciem 

innych pracowników WDpF (szczegóły zostaną 

dopracowane w gronie pracowników). Do wspólnego 

wypracowania pozostaje kwestia używania przez 

Agnieszkę dotychczasowego numeru telefonicznego 

SOD. 

 

Obecni pracownicy SA i SZE pełnią swoje role bez zmian: 

kierownikiem SZE jest Marta, pracownikami Julia i Ola Ka; 

kierownikiem SA jest Kasia, pracownikami Olga  

i Jacek.  Marta i Kasia są jednocześnie dyrektorkami  

i reprezentantkami Biura WDpF – będą miały możliwość 

dbania o spójność wprowadzanych działań na poziomie 

WDpF bez potrzeby dodatkowych spotkań SA czy SZE  

z Biurem.  

  



 
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,. 
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