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Sekcja Administracji 
 
Tydzień SA –  nasze refleksje. 
Kasia: Dołączyłam do SA po ponaddwutygodniowym 
urlopie, z podskórnym – trochę smutnym – nastawieniem 
na to „połowiczne” zdalno-stacjonarne życie Sekcji.  
A tymczasem? Uwaga: Maciek Cz., Tadeusz, Marian, 
Sylwek, Jan, Olga, Agnieszka, Konrad W., Konrad G., 
Wiesława, Grzesiek G., Ula J., Przemek Ł., Robert B., Jacek 
S., Piotr R., Mirek, Paweł J. – aż tylu ludzi spotkałam w tym 
tygodniu! Większość osobiście, niektórych zdalnie. Wielu 
niemal codziennych bywalców WDpF, ale też osoby po 
długiej przerwie. Naprawdę się cieszę, bo urlop urlopem, 
ale super jest wrócić do tylu znajomych :) 
 
Ula: Dzień w WDpF-ie to było pozytywne doświadczenie, 
spędzam czas tutaj uczuciowo na poziomach działania 
twórczego.  
 
Konrad G.: Jestem bardzo pozytywnie nastawiony po 
drugim dniu mojego uczestnictwa w WDpF. Dzień 
spędziłem bardzo produktywnie i miałem możliwość 
udziału w pracy SA, choć teraz przyznaję, że miałem 
bardzo dużą przerwę (m.in. pobyt na Oddziale Dziennym 
na Styrskiej), ale też nieufność do trybu zapisu na godziny 
przyjścia. Mimo tego, dzisiaj przekonałem się do 
telefonicznego umawiania się na dni i godziny przyjścia. 
Okazuje się, że WDpF jednak funkcjonuje dość dobrze, 
mimo oficjalnego okresowego zamknięcia działań 
stacjonarnych na czas pandemii. Wydaje mi się, że od dziś 
będę dużo częściej korzystać z możliwości przychodzenia 
tutaj. 
 
Konrad W.: Ostatnio – w czwartek i dzisiaj odkurzałem, 
wtedy korytarz, a dziś SOD. Czasami wolę jak jest Marta P., 
wtedy jest weselej. Tak się zdarzyło, że ostatnio regularnie 
przychodzę w poniedziałki i czwartki, myślę, że to dzięki 
Agnieszce, bo albo osobiście mnie pyta, kiedy znów będę 
albo do mnie dzwoni na komórkę z tym pytaniem :) 

Chciałbym powiedzieć, że wszystkich tu bardzo lubię  
i szanuję i jestem wdzięczny za to, że mogę przychodzić.  
 

Właśnie ukazał się 4.  numer Biuletynu Doradców 
Obywatelskich!  …O którym już kiedyś pisałam, ale wciąż 
warto przypominać, bo jest w nim sporo cennej wiedzy. W 
najnowszym wiele miejsca zajęły sprawy mieszkaniowe, 
m.in. o: podziale majątku, dziedziczeniu prawa 
lokatorskiego, wypowiedzeniu umowy najmu zawartej na 
czas określony czy przywróceniu tytułu prawnego do 
lokalu. 
 
Przeczytamy też o tym, jak zareagować kiedy otrzymamy 
zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, np. co 
może, a czego nie może zająć komornik oraz że nie warto 
unikać kontaktu z nim, a w razie wątpliwości można też 
skorzystać z bezpłatnej porady doradców obywatelskich. 
Dowiemy się też na czym polega warunkowe umorzenie 
długów czyli upadłość konsumencka. Możliwa jest kiedy 
osoba jest trwale niezdolna do spłaty długów, a jednym  
z powodów może być orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub niezdolności do pracy na stałe. 
Ponadto znajdziemy tekst o przekwalifikowaniu 
zawodowym, w którym autorzy polecają skorzystanie  
z poradnictwa w urzędzie pracy. Jest też tekst o opłatach 
za pobyt bliskiej osoby w DPS-ie, z którego dowiemy się, 
kto może być zwolniony z tych kosztów.  
 
Tak jak w poprzednich numerach, każdy przypadek 
omówiony jest na konkretnym przykładzie i opatrzony jest 
podstawą prawną. Podane są także adresy mailowe do 
doradców z różnych dzielnic Warszawy oraz numery 
telefonów Biura Doradców Obywatelskich i zachęta  
do kontaktu poprzez Miejskie Centrum Kontaktu – 19115 
(wew.8).  
 
Daj znać do SA jeśli jesteś zainteresowany/a. Chętnie 
wyślemy Ci ten i poprzednie numery w pdfie na maila lub, 
jeśli nie masz maila, zorganizujemy inną formę 
przekazania przydatnych Ci informacji. 

Olga 



 
W ostatnim spotkaniu SA wzięło udział 12 osób. Na miejscu byli, od 

lewej: Olga, Tadeusz, Kasia, Jan, Konrad W., Konrad G., Jacek  

i robiąca zdjęcie Agnieszka, na łączach zdalnych: Wiesława, Mirek, 

Robert, Sylwek. Pozdrawiamy! 

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Moje wrażenia z Warszawskiego Domu pod 
Fontanną .  Mam na imię Michał, jestem w okresie 
orientacji w WDpF. Postanowiłem zgłosić się do WDpF  
z namowy znajomych osób. W działanie domu 
wprowadzili mnie Jacek i Tadeusz z Sekcji Administracji. 
Dom dzieli się na Sekcje: Administracji, Zatrudnienia  
i Edukacji oraz nieaktywną w pełni Sekcję Obsługi Domu. 
Po pierwszej wizycie w każdej z aktywnych sekcji 
wybrałem Sekcję Zatrudnienia i Edukacji. W WDpF cały 
czas spędzany jest aktywnie. Rano i w południe planujemy 
zadania, które wykonujemy wraz z pracownikami. Zadania 
są różne, wszystkie pozwalają zająć wolny czas, przełamać 
się. Jest to dla mnie dobra terapia, jeżeli chodzi  
o aktywność. Pracownicy bardzo skutecznie wciągają  
w wykonywanie zadań. Atmosfera jest dobra, w WDpF 
wszyscy odnoszą się do siebie z szacunkiem. Zajęcia  
są sensowne – wykonujemy potrzebne życiowo rzeczy, 
np. uczymy się pisać CV, rozmawiać z pracodawcą, 
podejmować aktywność zawodową. Ludzie tu są mili  
i pracowici, panuje atmosfera mobilizująca do działania. 
Pobyt tutaj sprawia, że czuję się lepiej, że staję się coraz 
bardziej aktywny. 

Michał 

 
Najlepsze praktyki rozwoju Zatrudnienia 
Przejściowego . 
Na podstawie: Transitional Employment Manual 2021, 
Clubhouse International; tłumaczenie: Ola K., korekta: 
Julia. 

 Rozwój ZP w Domu-Klubie jest sprawą każdego.  

 Rozwój ZP powinien być uznany za codzienny priorytet. 

 Najlepsi pracodawcy w otoczeniu są najlepszymi 

pracodawcami dla członków Domu-Klubu.  

 Nawiązując kontakt z pracodawcą najlepiej zacząć od 

najwyższych szczebli organizacji.  

 Przy pierwszym kontakcie poproś o pozwolenie na 

wysłanie maila, nie próbuj opisywać całego Domu-

Klubu i programu ZP przez telefon. 

 Po uzyskaniu zgody, od razu wyślij list z opisem 

programu. Następnie szybko ponów kontakt, by ustalić 

spotkanie. Może to wymagać wielu telefonów.  

 Na spotkaniu Dom-Klub powinny reprezentować dwie 

osoby (nigdy więcej niż trzy). 

 Na spotkaniu krótko opisz Dom-Klub i porusz 

powszechne trudności związane z chorobami 

psychicznymi.  

 Zarysuj ogólnie program ZP oraz wsparcie jakie 

otrzymują w ramach programu zarówno pracodawcy, 

jak i członkowie.  

 Podczas pierwszego spotkania z potencjalnym 

pracodawcą, poinformuj go, że szukasz tylko jednego 

stanowiska w niepełnym wymiarze godzin.  

 Jeśli pracodawca chce przedyskutować możliwość 

przeprowadzenia rozmowy z członkiem przed 

zatrudnieniem, dobrym pomysłem jest przekierowanie 

tego pomysłu na spotkanie o charakterze 

zapoznawczym.  

 Nie oczekuj „tak” na koniec pierwszego spotkania. 

Zamiast tego zaproponuj następny krok, który pomoże 

w lepszym poznaniu programu. Poproś o pozwolenie 

na wysłanie maila z podziękowaniami. To tworzy 

naturalną sposobność do kolejnego kontaktu.  

 Po spotkaniu szybko wyślij notkę z podziękowaniem. 

Użyj jej, aby pokazać swoją wdzięczność za spotkanie  

i ponownie określić cel, jakim jest zorganizowanie 

jednego miejsca ZP, które byłoby niezwykle cenne dla 

członków, jak również dla całego Domu-Klubu.  

 Bądź kreatywny, jeśli chodzi o sposoby pozostawania  

w przyjaznym kontakcie z potencjalnym pracodawcą. 

Bądź wytrwały, ponieważ wypracowanie bardzo 

dobrego programu ZP może zająć dłuższy czas. 

 



Wspólne tworzenie CV w WDpF -ie! W środę 15.09 
zapraszamy od 15:15 do 16:45 na wyjątkowe, wyłącznie 
stacjonarne spotkanie o ścieżkach zawodowych.  
W WDpF-ie będziemy na komputerach tworzyć własne CV 
w programie Canva. Nie trzeba wcześniej umieć korzystać 
z tego programu. Osoby zainteresowane proszone są  
o kontakt na numer SZE.  

Julia 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 
DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze 
WDpF, zadania SOD są umocowane częściowo w SA,  
a częściowo w SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 
dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcje bazową  
i angażuje się w jej działania. SA i SZE serdecznie 
zapraszają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń 
SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje go  
w tym tygodniu wyjątkowo Olga. Zachęcamy do kontaktu! 

 

Wspomnienia z wyprawy w góry i  dzień 
zorientowany na pracę.  Witam Was! Mimo, że długo 
mnie nie było, to pamiętałem o Was podczas mojej 
wyprawy w góry. Przy dobrej pogodzie w górach, myśli 
moje kierowane były bardzo blisko nieba, a to ze względu 
na to, że byłem na wysokim szycie, który nazywa się 
Giewont. Widoczność była fantastyczna, przy dobrej 
pogodzie myśli przenoszą człowieka w przestrzeń,  
w której zapomina o kłopotach. Mimo różnych ciekawych 
przygód, nie zapomniałem, że mam trafić do Domu-Klubu 
i podzielić się dobrymi myślami. Podczas wykonywania 
zadań z tablicy wykonywałem życzliwą korektę tekstu 
Tadeusza. Przede wszystkim przesyłam serdeczne 
życzenia dla Was, członkiń i członków Domu-Klubu  
i Waszych najbliższych. Te życzenia to dużo zdrowia, jak 
najwięcej radości i jak najmniej przykrości. Chętnie 
spotkam się z Wami w Warszawskim Domu pod  
Fontanną :) Pozdrawiam, 

 Marian 
 

Zdjęcie: po lewej Marian czyta tekst Tadeusza, po prawej Marian  
i Michał rozmawiają o życiu i zdrowiu. 

 

Zaproszenia na Poranną Gimnastykę  :) 
Jan: Raz jeden brałem udział w Porannej Gimnastyce 
dzielnie poprowadzonej przez Agnieszkę K. i na pewno  
nie ostatni. Agnieszka świetnie się sprawdziła w tej roli, co 
nie przeszło niezauważone. Was też zapraszam we wtorki 
i piątki o 11:15. Pozytywnie rozpoczęty dzień mija  
w lepszej atmosferze i pozwala bardziej konstruktywnie 
wykorzystać dany czas. 
 

Piotr C.: Zapraszam we wtorki i piątki do połączenia się  
z nami na Poranną Gimnatykę. Ćwiczenia są urozmaicone, 
każdy ćwiczy dla siebie, poprawia nam się nastrój, 
endorfiny wydzielają się. Zachęcam wszystkich do takiego 
mini treningu. 
 

Agnieszka: Nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu, 
super sportowego ubrania, wszystko czego potrzebujesz 
to pozytywne nastawienie i decyzja :) Dołącz do Porannej 
Gimnastyki! 
 

 
Zdjęcie: Determinacja i pełna koncentracja – Olga i Jan podczas 

treningu! (gimnastyka z przymrużeniem oka ;)) 

 

Grupy wsparcia. Mokotowskie Centrum Zdrowia 
Psychicznego oferuje grupy wsparcia dla dorosłych 
mieszkańców Mokotowa po kryzysie zdrowia 
psychicznego. Jest też grupa dla rodzin tych osób. Obecnie 
warsztaty odbywają się zdalnie. Rekrutację prowadzi  
i informacji udziela Centrum Koordynacji MCZP pod nr. tel. 
22 299 04 31, pon.-wt. w godz. 8.00-18.00. Więcej 
informacji o grupach na stronie: 
https://mczp.edu.pl/grupy-wsparcia/ 

Ewelina 

 
Bogracz węgierski  z lanymi kluskami  
 
Składniki : 

 wołowina na gulasz (700 g) 

 3 kolorowe papryki 

 boczek wędzony (200 g) 

 3 duże cebule 

 3 duże ogórki kiszone 

 opcjonalnie: węgierska pasta paprykowa do gulaszu 
(1 łyżka) 

https://mczp.edu.pl/grupy-wsparcia/


 4 sparzone obrane ze skóry i pokrojone na kawałki 
pomidory 

 słodka wędzona papryka w proszku (2 łyżki),  
ostra papryka wedle upodobań, majeranek, 

 łyżeczka kminku (pominęłam go), pieprz, sól,  
8 ziaren ziela angielskiego, 3 liście laurowe 

 opcjonalnie: 3 łyżki sosu sojowego 

 2 łyżki koncentratu pomidorowego 

 1,5 l gorącego bulionu 

 lane kluski (300 g) 

 opcjonalnie: natka pietruszki (posypałam nią na 
koniec bogracz na talerzach) 

 
Wykonanie: 
W dużym garnku wytapiam boczek i podsmażam na tym 
pokrojoną w pióra cebulę z cienko pokrojonym mięsem. 
Dodaję oba rodzaje papryki w proszku, mieszam, wlewam 
bulion, dodaję pozostałe przyprawy i sos gotuję pod 
przykryciem do miękkości mięsa. Dorzucam pokrojone  
w kostkę: paprykę i ogórki oraz pomidory, gotuję 10 
minut, dodaję kluski, czekam aż wypłyną i gotuję 5 minut. 
Smacznego! 
Korzystałam z przepisu: 
https://kulinarnapolska.org/oryginalny-bogracz-ma-byc-
wlasnie-taki-jak-zrobic-krok-po-kroku/ 

Ewelina 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Rekrutacja nowego pracownika/pracowniczki 
projektu WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI 
PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJSCIOWEGO  jest  
w toku. Minął już termin przysyłania aplikacji – niestety 
nadeszło tylko pięć. W trakcie tworzenia się jest komisja 
rekrutacyjna. W jej skład wejdą przede wszystkim 
członkowie i pracownicy SZE, z którymi zatrudniona osoba 
będzie na co dzień współpracować. Swoje 
zainteresowanie pracami w komisji zgłosili do tej pory: 
Jacek Ż., Agnieszka K., Marta W., Ola Ka. i Julia G. 
 

Zakończyły się rozmowy w ramach ewaluacji 
Warszawskiego Programu Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2010 -2020.  
W minionym tygodniu było ich kilka. Niektóre dotyczyły 
całego Programu, inne tylko działań prowadzonych przez 
nas w ramach tego Programu – czyli projektu, o którym 
mowa wyżej. Mamy nadzieję, że nasz głos na tych 
spotkaniach przyczynił się do lepszego rozumienia działań 
i standardów Domu-Klubu, w tym wartości Zatrudnienia 
Przejściowego, Samopomocowego Klubu Pracy i spotkań 
o ścieżkach zawodowych.  
 
Zespół pracowniczy.  Agnieszka K. jest na urlopie do 17 
września. Ola De jest dalej na zwolnieniu lekarskim. 
Ostatni dzień pracy Oli Ka. przypada 27 września. 
Materiał z Biura przygotowała Kasia  
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 10.09.2021 r. 
 
Za ZG odpowiadała Sekcja Zatrudnienia i Edukacji, 
spotkanie wsparła Olga z SA. Osoby techniczne: Marta 
(łącząca), Olga (prowadząca), Ola K. (notująca). 
Poza tym udział wzięli: Mirek H., Paweł B., Jan M., Kasia B., 
Agnieszka K., Jacek S., Wiesia D., Tadeusz S. 
Harmonogram został przyjęty. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://kulinarnapolska.org/oryginalny-bogracz-ma-byc-wlasnie-taki-jak-zrobic-krok-po-kroku/
https://kulinarnapolska.org/oryginalny-bogracz-ma-byc-wlasnie-taki-jak-zrobic-krok-po-kroku/


 
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 – Piotr;  
korekta – Olga, Tadeusz, Maciek, Jacek. 

 
*** 

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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