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Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Wieści z Samopomocowego Klubu Pracy.  W naj-

bliższą środę 23 czerwca o godz. 15:15 Sekcja Zatrudnie-
nia i Edukacji zaprasza na kolejne spotkanie o ścieżkach 

zawodowych pt. „Udział w działaniach WDpF a Twoje CV”. 

Będzie to kontynuacja rozmowy z zeszłego tygodnia, jak 
udział w działaniach WDpF może przełożyć się na  

doświadczenie zawodowe.  

 
W Samopomocowym Klubie Pracy w ostatnim tygodniu 

spotykaliśmy się na terenie Domu-Klubu. Pracowaliśmy 
nad pisaniem listu motywacyjnego, wspólnie przeglądali-

śmy oferty, oglądaliśmy formularze zgłoszeniowe na dane 

stanowiska. 
 

Ciekawostka! Na stronie Wortalu Publicznych Służb  

Zatrudnienia znajduje się wyszukiwarka opisów zawodów. 
Można dowiedzieć się z niej, jakie są zadania zawodowe  

w określonej profesji oraz jakie jest wymagane  
wykształcenie. 

 

Link tutaj: psz.praca.gov.pl  
Ola  

 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwzględ-

niła model Domu-Klubu w nowych Wytycznych 
dotyczących usług w zakres ie zdrowia  

psychicznego.  Clubhouse International z radością 

przyjęło i wsparło opublikowanie przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) Wytycznych dotyczących 

usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 

w społecznościach lokalnych: Promowanie podejścia 
ukierunkowanego na osobę i opartego na jej prawach. 

 
Do tych wytycznych zostały włączone: Baza Treningowa 

Clubhouse International (Phoenix Clubhouse  

w Hong-Kongu) i model psychospołecznej rehabilitacji  
Domów-Klubów.  

 

Joel D. Corcoran, dyrektor wykonawczy Clubhouse 
International zwrócił uwagę na to, że Phoenix  

Clubhouse jest dobrym przykładem kompleksowych, 

opartych na społeczności oraz ukierunkowanych na osobę 
i jej prawa, usług w zakresie zdrowia psychicznego. Położył 

też nacisk na związki zdrowia psychicznego z edukacją, 

zatrudnieniem i pomocą społeczną, konieczne do tego, by 
osoby z doświadczeniem kryzysów zdrowia psychicznego 

były włączone do społeczności i mogły prowadzić w pełni 
satysfakcjonujące życie. Zauważył, że włączenie przez 

WHO do swoich wytycznych Phoenix Clubhouse i modelu 

Domu-Klubu stanowi uznanie dla działalności wszystkich 
326 Domów-Klubów na całym świecie. 

Julia i Piotr 

 

Urodziny Thorki lda!  Pozytywna mobilizacja i szczerze 

zaangażowanie towarzyszyło osobom uczącym się 

angielskiego z Thorkildem podczas przygotowywania 

życzeń i kartki z okazji Jego urodzin :) Członkowi  
Domu-Klubu Mosaic Clubhouse w Londynie, który dwa 

razy w tygodniu prowadzi spotkania z językiem angielskim 

wysłaliśmy takie życzenia i kartkę (nad życzeniami  
w j. angielskim i polskim pracował Robert, a nad kartką 

Julia). Pod życzeniami podpisały się z imienia osoby 
zaangażowane w spotkania z Thorkildem: 

Julia, Robert, Iza, Piotr, Piotr, Piotr, Nela, Magda, Adrian. 

Dopisaliśmy też Warszawski Dom pod Fontanną.  
 

„W przypadku gdybyśmy nie mówili Ci o tym 

wystarczająco często, jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, 
co wnosisz do naszego życia. Starszy o kolejny rok,  

a Ty po prostu robisz się mądrzejszy, bardziej zabawny 
i niesamowity! Oby cała radość, którą promieniujesz 

dookoła, wróciła do Ciebie stokrotnie. 

Gorące życzenia Z OKAZJI URODZIN dla naszego 
najfajnieszego nauczyciela ☺” 

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow


 
 

Oprócz życzeń, do maila dołączyliśmy przetłumaczone na 
język angielski wrażenia uczestników spotkań  

z Thorkildem, które znalazły się w 51. i 52. numerze 
Newslettera. 

Marta 

 

Sekcja Administracji  
 

Serdecznie powitaliśmy już członków i członkinie 
SOD, którzy wybral i  SA jako swoją sekcję tymcza-

sową. Cieszymy się, że Ewa i Robert dołączyli już  

do naszych spotkań w ubiegłym tygodniu, zaś inne osoby 
do działań stacjonarnych w środę (więcej przeczytasz  

w tekście Agnieszki w tym numerze). Jako sekcja  

w powiększonym składzie przedyskutowaliśmy,  
a w efekcie poparliśmy wniosek, który został przyjęty na 

piątkowym ZG. Dużo się ostatnio działo w związku  
ze zmianami, jakie wspomniany wniosek Biura i Rady 

wprowadzi – SA już wkrótce zajmie się planowaniem  

i realizowaniem przydzielonych jej działań SOD-u, 
trzymajcie kciuki. 

Olga 

 

Podróżniczy wieczór wtorkowy. W zeszły wtorek na 
spotkaniu zorganizowanym przez SA, a prowadzonym 

przez Jacka i Jana, w kameralnym gronie rozmawialiśmy  

o podróżowaniu. Maciek z SA opowiedział nam trochę 
o swoich podróżach do Wilna. Później skupiliśmy się na 

ciekawych miejscach w Polsce, padło wiele nazw wartych 

odnotowania: Ciechocinek, Kołobrzeg, Grzybno, Gdańsk, 

Lublin, Toruń, Wrocław, Zamość, Kraków, Świnoujście, 

Wisła, Jastarnia, Sandomierz, Sopot, Kazimierz Dolny, 
Serock, Hel. O każdym z tych miejsc wspominała osoba, 

która je odwiedziła i poleca innym! Z Helu relacja była 

zupełnie świeża, wręcz na żywo — Piotr z SOD nadawał 

prosto z Jastarni! 

 
Pod koniec wieczoru przenieśliśmy się w okolice 

Warszawy. Rozmawialiśmy o podróżowaniu samemu, 

ciekawych miejscach w pobliżu, darmowych 
możliwościach zwiedzania miasta i aktywnego spędzania 

czasu. Zahaczyliśmy nawet o temat WDpF-owych sobót 

rekreacyjno-towarzyskich, które latem wydają się bardzo 
wyczekiwane! 

Jacek 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 
DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze 

WDpF, zadania SOD zostały umocowane częściowo w SA, 
a częściowo w SZE. Zapraszamy Was serdecznie do udziału 

w spotkaniach Sekcji Administracji i Sekcji Zatrudnienia  

i Edukacji. Liczymy na Waszą obecność! Telefon dla człon-
ków i członkiń SOD pozostaje bez zmian 508-492-762  

i obsługuje go Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 

 
Rehabi l itacja postcovidowa i komentarz  

Piotra Ż.  
 

Piotr: Uważam, że program rehabilitacji postovidowej to 

dobra sprawa. W czasie covidu osoby były załamane 
nerwowo. Ten program jest bardzo dobry, ludzie mogą się 

poczuć lepiej psychicznie i fizycznie.  

 
Uruchomiono kompleksowy program rehabilitacji 

postcovidowej przygotowany przez resort zdrowia i NFZ. 

Z programu mogą skorzystać osoby, które przechorowały 
COVID-19. Rehabilitacja postcovidowa, będzie 

prowadzona: w domu, ambulatoryjnie, w oddziałach 

rehabilitacji, w zakładach rehabilitacji leczniczej 

i uzdrowiskach.   

 
Rehabilitacja ambulatoryjna lub domowa będzie trwać 

maksymalnie 6 tygodni. Pacjent do rehabilitacji może być 

skierowany do 6 miesięcy od zakończenia choroby COVID-
19. Na rehabilitację prowadzoną w formie stacjonarnej,  

w uzdrowiskach, gabinecie lub w domu konieczne będzie 
skierowanie wystawione m.in. przez lekarza POZ po 

zakończeniu leczenia choroby COVID-19. Rehabilitacja 

będzie finansowana przez NFZ, a w jej ramach pacjenci 



będą mogli liczyć na wsparcie psychologiczne. Materiał 

opracowano na podstawie strony www.nfz.gov.pl 
Agnieszka 

 

Zdrowy styl życ ia – zaprasza Ewelina.  Aby cieszyć 

się dobrym samopoczuciem i zapobiec rozwojowi wielu 
groźnych chorób, np.: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego  

i chorób układu krążenia, wystarczy przestrzegać kilku 

podstawowych zasad. Przede wszystkim trzeba dbać  
o odpowiednio zbilansowaną dietę i codzienną aktywność 

fizyczną. Ostatnio zaczęłam korzystać z siłowni  

plenerowej w parku koło mojego domu. To mi pomaga 
odstresować się i dodaje energii. W ramach WDpF 

organizowana jest poranna gimnastyka, która jest bardzo 
dobrą aktywnością fizyczną. Inne elementy, które składają 

się na zdrowy styl życia to: unikanie używek, znalezienie 

czasu na sen i odpoczynek, nauka radzenia sobie ze 

stresem oraz regularne wykonywanie badań 

profilaktycznych. Wg. specjalistów z Instytutu i Żywienia 

ważne jest dbanie o urozmaicanie posiłków, tak aby 
codziennie dostarczyć organizmowi wszystkich 

potrzebnych mu składników odżywczych: białek, 
węglowodanów, tłuszczów, witamin i składników 

mineralnych. U podstawy piramidy zdrowego żywienia 

znajduje się aktywność fizyczna. Warzywa i owoce  
są podstawą zdrowego odżywiania się. Na wyższym 

szczeblu znajdują się produkty zbożowe – co ważne:  

są rekomendowane produkty pełnoziarniste, bo to one są 
zdrowszym wariantem. Potem pojawia się nabiał. Później 

jest mięso. Czerwone mięso należy spożywać  

sporadycznie, a zamiast tego warto, aby pojawiły się: 

rośliny strączkowe, ryby, jaja i chude mięso. Na szczycie 

piramidy są tłuszcze. Specjaliści Instytutu zalecają, aby 
ograniczyć spożywanie tłuszczów, zwłaszcza zwierzęcych. 

Warto unikać cukru i słodyczy oraz soli. Nie warto pić 

alkoholu. Należy pić wodę. Codzienny wysiłek fizyczny 
pozwala kontrolować masę ciała oraz zmniejszyć 

prawdopodobieństwo zachorowania na raka, zmniejszyć 

ryzyko rozwoju: depresji, nerwicy, chorób układu 
krążenia, miażdżycy i chorób serca oraz wzmacnia kości. 

Używki bardzo negatywnie wpływają na zdrowie. 
Ewelina 

 

 

Integrujemy się :)  Cześć wszystkim! Chcemy Wam 

powiedzieć, że integracja osób z SOD z SA i SZE przebiega 

bardzo fajnie. We wtorek ekipa mieszana (SA i SOD) 
posprzątała schody, a w środę Maciek (SA), Magda 

i Bogdan (z SOD, obecnie w SA), Sylwek i Konrad (z SOD, 

obecnie w SZE) oraz Marta i ja – Agnieszka 

integrowaliśmy się podczas wspólnych prac na miejscu 

w WDpF. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z integracji! 

Agnieszka 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Okresowa zmiana w strukturze WDpF.  W minionym 
tygodniu pracowaliśmy już w dwóch Sekcjach. Zarówno 

do SA, jak i SZE zawitali członkowie SOD i zostali bardzo 

serdecznie przyjęci! Agnieszka pracuje głównie w SA,  
w miarę potrzeb w SZE; jest cały czas dostępna dla 

członków SOD. 

 
Nowy tygodniowy harmonogram WDpF!  Zmiany 

w harmonogramie, zaproponowane przez Biuro, 
omówione zostały najpierw na specjalnym spotkaniu  

15 czerwca. Padły na nim same pozytywne opinie na 

temat zmian w kierunku coraz bardziej regularnego 
działania w WDpF, w tym czterech opartych na „zwykłej” 

strukturze Dnia Zorientowanego na Pracę. Ponieważ 

pojawiły się też opinie, że może być trudno wprowadzić 
takie zmiany „z dnia na dzień”, Biuro uwzględniło  

w przygotowanym wniosku dwa warianty wprowadzania 
zmian: od razu lub w kolejnym tygodniu. Wszystkie 

przyjęte ustalenia w opisane są w podsumowaniu 

Zebrania Generalnego. 
 

Zespół pracowniczy.  Ola De jest na zwolnieniu do 

końca czerwca. 
 

Dane o szczepieniach. Kontynuujemy wysyłanie  

do Miasta danych o szczepieniach.  
materiał z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 18.06.2021 r. 
 
Prowadzenie: Ola Ka., Notowanie i sprawy techniczne: 

Marta W. Pozostałe osoby: Jacek S., Tadeusz S., Olga O., 
Wiesława D., Kasia B., Jan M., Agnieszka K., Ewa S., Kajetan 

S., Krzysztof K., Paweł B., Marek B. 

 
1) Wniosek Biura dot. zmian w harmonogramie 

WDpF przyjęliśmy w całości. Oznacza to, że: 

http://www.nfz.gov.pl/


Od 21 czerwca 2021 r. wprowadzamy stałe dni 

stacjonarne dla Sekcji. Sekcja Administracji będzie na 

terenie WDpF w poniedziałki i czwartki, Sekcja 
Zatrudnienia i Edukacji w środy i piątki; będziemy dążyć do 

tego, by odtworzyć dzień zorientowany na pracę sprzed 

pandemii, na razie pozostawiamy mieszaną formę 

spotkań (zdalno-stacjonarne); 

Od 28 czerwca 2021 r. zmieni się harmonogram spotkań: 
- spotkania Sekcji Administracji będą w poniedziałki  

i czwartki o 10:00 i 14:30, a spotkania Sekcji Zatrudnienia 

i Edukacji w środy i piątki o 10:00 i 14:30; Sekcje mogą 
ustalić sobie piąte spotkanie sekcji wg swoich potrzeb;  

SA i SZE będą na bieżąco weryfikować plan i długość 

swoich spotkań; 
- spotkania śniadaniowe będą w poniedziałki, środy, 

czwartki i piątki o 9:20 do 9:55 (docelowo do 9:50); cztery 
pierwsze krótsze spotkania śniadaniowe będą trwały  

35 minut, a ich podsumowania będą krótsze niż 

dotychczas; za cztery pierwsze spotkania (plany  
i prowadzenie) odpowiadać będą Kasia i Marta, następnie 

w ustalenia dot. przebiegu spotkań śniadaniowych włączy 

się Sekcja Administracji; 

- Zebranie Generalne będzie w piątki od 15:15 do 16:15 

(czas na łączenie od 15:05); 

- Rozmowa o Standardach będzie odbywać się we wtorki 
od 12:00 do 13:00; 

- Czas na spotkania o ścieżkach zawodowych 

zarezerwowany jest na środy od 15:15 do 16:15; 

- Sekcje odpowiedzialne za inne spotkania (gimnastyka, 

Polski Język Migowy), kolidujące z rozkładem dnia 
zorientowanego na pracę w te dni, dostosują terminy do 

nowego harmonogramu; 

 
Opisane zmiany przyjmujemy do końca września 2021 

(chyba że w międzyczasie zajdą okoliczności, które 

wywołają konieczność wprowadzania innych zmian – np. 
wytyczne Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwa 

Zdrowia, nasze wewnętrzne uwarunkowania). 
 

2) Ogłoszenia indywidualne: Maciek Cz. potrzebuje 

pomocy w napisaniu listu w języku angielskim. Chętni  
do pomocy mogą się zgłaszać do Sekcji Administracji. 

 

3) Przyjęliśmy harmonogram działań WDpF na 
przyszły tydzień. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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/

