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NASZE  
STOWARZYSZENIE 

 
W środę 22 września odbyło się Walne Zebranie 
Zespołu Regionalnego Koalicj i  na rzecz Zdrowia 

Psychicznego.  W drugim terminie o godzinie 17:00  
(w pierwszym o 16:30 nie zebrało się kworum) na Zoomie 
i stacjonarnie w WDpF spotkało się kilkanaścioro członków  
i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczącym był Jakub 
Tercz, protokolantem Jakub Zawiła-Niedźwiecki. Rada 
wspólnie z pracownikami przedstawiła sprawozdanie  
z działalności za 2020 rok, Danuta Drężek (księgowa) 
sprawozdanie finansowe, Marian Anasz sprawozdanie 

komisji Etyki, a Tercz upoważniony przez Piotra 
Żemantowskiego sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Zebranie Walne przyjęło wszystkie uchwały przez 
aklamację. Po części formalnej rozmawialiśmy m.in.  
o terminologii członków Domu-Klubu i Stowarzyszenia 
oraz przypadającym w tym roku XX-leciu Zespołu 
Regionalnego, w związku z czym pojawiły się ciekawe 
pomysły na przyszłość.  

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Wrażenia z pracy w komisji  rekrutacyjnej.  
W czasie rekrutacji pełniłam rolę doradczą, nie 
uczestniczyłam w rozmowach, ale wspólnie z pozostałymi 
członkami komisji przeglądałam CV i listy motywacyjne, 
opracowywałam pytania, oprowadzałam też kandydatki 
po Domu-Klubie. Najbardziej podobało mi się, jak 
rozmawialiśmy z Agnieszką, Jackiem i Julią, jak bycie  
w komisji daje inną perspektywę na własne aplikowanie 
do pracy. Takie doświadczenie daje możliwość zobaczyć 

na co samej zwraca się uwagę próbując wybrać dobrego  

kandydata, który będzie działał na rzecz danego miejsca, 
w naszym wypadku – WDpF-u. Wydaje mi się, że bardzo 
ciekawie jest czasem spojrzeć z „drugiej strony”. Odnoszę 

wrażenie, że takie doświadczenie pomaga uporać się  
z różnymi własnymi stereotypami na temat rekrutacji  
i pomaga z nowym nastawieniem przygotowywać się do 
własnych rozmów o pracę, dlatego bardzo polecam 
wszystkim udział w pracach komisji!  

Ola 

 

Moje wrażenia z pracy komisji są bardzo ciekawe. Jako 
osoba debiutująca w tego typu inicjatywie czy 
przedsięwzięciu swój debiut uznaję za udany. Każda  
z kandydujących kobiet (bo komisja wybrała 3 panie) miała 
swój pomysł na siebie, każda z pań zaprezentowała się  

z zupełnie innej strony. Jako zdobycie doświadczenia  
w kompletnie innej branży (rekrutacji) – uznaję, że była to 
super inicjatywa i poznanie branży z tej drugiej strony – 
jako debiutującego rekrutera. Zdobycie takiego 
doświadczenia tylko wzbogaca moje CV.  

Agnieszka K. (SZE) 

 
 
Hurra! Bierzemy udział w tegorocznym 
M iędzynarodowym Seminarium Clubhouse 

International.  Seminarium to bardzo ważne  



i niecodzienne wydarzenie w życiu naszego Domu-Klubu. 
Czekamy z niecierpliwością, by od 4 do 8 października 
wymieniać się doświadczeniami z Domami-Klubami  
z całego świata, podpatrywać ciekawe rozwiązania 
wykorzystywane w innych Domach-Klubach, a także 
podzielić się tym, co my robimy szczególnie fajnie, co 
może być inspiracją dla innych Domów-Klubów. Cieszymy 
się, że zostaliśmy zaproszeni do zabrania głosu jako 
paneliści na dwóch forach: 
Forum 9. How to create a vibrant, collegial, welcoming 
Clubhouse culture: the science behind the 'magic'. 
Robocze tłumaczenie: Jak tworzyć tętniącą życiem, 
koleżeńską, przyjazną kulturę Domu-Klubu: przepis na 
sukces. 
Nasze forum odbędzie się 6 października, od 15:30 do 
16:45 polskiego czasu. 
  

Forum 12. Decision-Making in the Clubhouse:  
a participatory collaboration. Robocze tłumaczenie: 
Podejmowanie decyzji w Domu-Klubie: angażująca 
współpraca. 
Nasze fora odbędą się 7 października, od 14:00 do 15:15 
polskiego czasu oraz od 15:30 do 16:45 (w roli panelistów 
mamy wystąpić dwukrotnie tego dnia!) 
 
Poniżej możesz zapoznać się z tematyką tegorocznego 
seminarium. Chętnie przyjmiemy poprawki do 
tłumaczenia oraz pomoc przy przetłumaczeniu tytułów  
6. i 7. Forum. Nad tłumaczeniem pracowali Michał, 
Monika i Marta. 
 
Forum 1. Proces zdrowienia wewnątrz Domu-Klubu: rola 
przynależności i wkładu do społeczności. 
Forum 1 The Clubhouse Recovery Journey: the power of 
belonging and contributing to a community.   
 
Forum 2. Wymiary wellnessu: podejście Domu-Klubu. 
Forum 2 The Dimensions of Wellness: the Clubhouse way. 
 
Forum 3. Standardy Domu-Klubu: ich cele, historia i moc. 

Forum 3 The Clubhouse Standards: their purpose, their 
past, and their power. 
 
Forum 4. Attracting, Welcoming, Engaging New 
Clubhouse Members: enrollment and orientation. 
Forum 4. Przyciąganie, witanie i wdrażanie nowych 
członków Domu-Klubu: zapisy i okres orientacji. 
 
Forum 5 Seizing the moment: TE development in the 
current job market. 
Forum 5. Wykorzystać moment: rozwój Zatrudnienia 
Przejściowego w realiach współczesnego rynku pracy. 
 

Forum 6 Why have a Clubhouse in our community? The 
perspective of a community mental health administrator. 
Forum 6. Dlaczego mamy Dom-Klub w naszej 
społeczności? The perspective of a community mental 
health administrator. 
 
Forum 7. Making the case for your Clubhouse: effectively 
communicating your Clubhouse message to the larger 
community. 
 
Forum 8. Zarządy i organy doradcze w Domach-Klubach: 
tajemnica sukcesu Domu-Klubu. 
Forum 8 Clubhouse Boards and Advisory Boards: the 
secret of a great Clubhouse. 
 
Forum 9 How to create a vibrant, collegial, welcoming 
Clubhouse culture: the science behind the 'magic'. 

Forum 9. Jak tworzyć tętniącą życiem, koleżeńską, 
przyjazną kulturę Domu-Klubu: sposób na sukces. 
 
Forum 10. Tworzenie kultury zatrudnienia w Twoim 
Domu-Klubie. 
Forum 10 Creating a Culture of Employment in Your 
Clubhouse. 
 
Forum 11. Nasza międzynarodowa społeczność Domów-
Klubów: wizja naszej przyszłości. 
Forum 11 Our International Clubhouse Community:  
a vision for our future. 
 
Forum 12. Domy-Kluby po pandemii: przywracanie dnia 
zorientowanego na pracę. 
Forum 12 The Post-Pandemic Clubhouse: Rebooting your 
Work-Ordered Day. 
 
Forum 13. Rola edukacji w Domu-Klubie: najlepsze 
praktyki, innowacje i pomysły. 
Forum 13 The Clubhouse Education Function: best 
practices, innovations, and inspirations. 
 

Forum 14. Podejmowanie decyzji w Domu-Klubie: 
angażująca współpraca. 
Forum 14 Decision-Making in the Clubhouse:  
a participatory collaboration. 
 
Forum 15. Dzień Zorientowany na pracę. Dlaczego, jak, 
kto i kiedy. 
Forum 15 What is a Work-Ordered Day? An exploration 
of the 'why' 'how' 'who' and 'when' of a Clubhouse 
workday. 

Nad tekstem pracowali: Ola, Monika, Marta, Michał 

 
 

 



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 
wyjątkowo Kasia. Zachęcamy do kontaktu! 
 
Członkowie SOD dbają o swoje przestrzenie!  
 

 
Na zdjęciu Grzegorz i (Wielki) Piotr – odkurzacz – w akcji :) 

 
Sanatorium Szczęśliwice.  Od piątku jestem pacjentką 
oddziału dziennego przy ul. Szczęśliwickiej 36, który 
nazwano Sanatorium Szczęśliwice. Jest to moim zdaniem 
bardzo adekwatna nazwa. Na zebraniu społeczności 
zostałam przez pacjentów i personel przyjęta brawami, co 
mi sprawiło dużo radości. Nie mamy sztywnego planu 
zajęć. Bardzo mi się to podoba. Szukałam sobie miejsca, 
gdzie będę miała choreoterapię oraz zajęcia kulinarne  
i znalazłam właśnie na tym oddziale. Bardzo lubię tańczyć. 
Te zajęcia mnie uspokajają i relaksują. Zwłaszcza, że 
panuje zasada „każdy ruch jest dobry, bo własny”. Zajęcia 
są do muzyki afrykańskiej, co jest dla mnie nowym i bardzo 

ciekawym doświadczeniem. Codziennie ktoś gotuje obiad. 
Dzięki gotowaniu mogę rozwijać moją pasję do kulinariów, 
co jest dla mnie bardzo ważne, abym dobrze czuła się 
psychicznie. Jestem bardzo muzykalna. Mamy jeszcze 
gimnastykę przy muzyce i muzykoterapię. Ogólnie 
wszystkie zajęcia muzyczne bardzo mi się podobają. 
Sanatorium Szczęśliwice to moim zdaniem bardzo fajne 
miejsce. Nie ma w nim nastawienia na żaden konkretny 
problem. Przyjmowane są osoby z różnymi problemami. 
Można być jednocześnie członkiem WDpF i pacjentem 
oddziału, łączyć wykonywanie zadań w ramach Domu-
Klubu z zajęciami terapeutycznymi na oddziale, jak ktoś 
tego potrzebuje. Ja na przykład tak robię.   

Ewelina 

 

Sekcja Administracji 
 
Na spotkaniach SA w minionym tygodniu 
burzliwie dyskutowaliśmy, w całkiem sporym 
gronie! Tematami były m.in. Szlachetna Paczka, nasz 
udział w Seminarium Clubhouse International czy 
propozycja zmiany terminologii w Domu-Klubie. 
 

 
Na zdjęciu od lewej: Marian, Ula, Julka, Olga i Jan. Ponadto  

w dyskusjach udział brali: Robert, Grzegorz, Sylwek, Piotr R., Wiesława 
 

 



Cześć, nazywam się Bartek i  od ponad 10 lat 
jestem członkiem Domu-Klubu.  Pod koniec  
2011 roku pierwszy raz przyszedłem do WDpF, bardzo mi 
to pomogło wrócić po hospitalizacji do życia na wolności, 
nabrałem pewności siebie dzięki akceptacji członków  
i pracowników.  
 
Zostałem wyróżniony funkcją redaktora naczelnego 
naszego kwartalnika WDpF-u, potem przez wiele lat 
pełniłem różne funkcje w SA, ale i też wykonywałem różne 
codzienne obowiązki. Nieraz znajdowałem czas, by 
uświetnić klubowy biuletyn swoją poezją. Długo potem 
codziennie pisałem wiersze przy okazji redagowania 
biuletynów plus to, że często obejmowałem funkcję 
barmana.  
 
To, co tu przekazuję to może niewiele, ale jest to dla mnie 

bardzo cenne i dzięki temu zakątkowi świata dla ludzi 
potrzebujących wsparcia, właśnie mnie udało się w życiu 
podnieść, nabrałem tu wiary i siły na rozpęd i starczyło mi 
to na długi czas aktywności. Dzięki WDpF-owi wróciłem do 
nauki i potem skończyłem liceum i udało mi się podjąć 
pracę w paru zakładach pracy, w których dałem radę 
wykonywać swoje obowiązki…  
 
Dziś mamy rok 2021, to już 10 lat odkąd zacząłem tę 
przygodę, przygodę jak najbardziej pomocną, pozytywną  
i poprawiającą moje poczucie własnej wartości. Piszę  
o dniach teraźniejszych, bo niedawno znowu miałem 
kryzys życiowy, w związku z terapeutyczną dla mnie  
i dobroczynną funkcją Clubhouse’u postanowiłem wrócić 
do aktywnego członkostwa, tym sposobem sięgając po 
pomoc. 

Bartek O. 

 

Bartek trzyma rękę na pulsie naszej korespondencji ze światem :) 
 
SA koordynuje współpracę ze Szlachetną Paczką.  
Tak jak w poprzednich latach, w związku z pozytywnymi 

doświadczeniami osób, które otrzymały „paczkę", także  

w tym roku zdecydowaliśmy się jako WDpF na współpracę 
z organizatorami tej akcji. Adresowana jest do osób 
potrzebujących w tym momencie życia pomocy 
materialnej i/lub niematerialnej w wychodzeniu z trudnej 
sytuacji.  
 
Jeśli potrzebujesz tego rodzaju wsparcia albo wiesz, kto  
z naszego Domu-Klubu mógłby go potrzebować, daj znać 
swojej Sekcji. Wspólnie przygotujemy zgłoszenie  
i przekażemy je jako WDpF organizatorom (na tym polega 
i kończy się rola WDpF). A to, czy zgłoszoną przez nas 
osobę/rodzinę odwiedzi wolontariusz Szlachetnej Paczki  
i czy otrzyma ona „paczkę" nie zależy już od nas. 

Tekst zredagowany wspólnie na spotkaniu 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
WEŹMIEMY UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM 
SEMINARIUM DOMÓW-KLUBÓW pt.  MEETING THE 
CHALLENGE OF CHANGE!!! Już samo przetłumaczenie 
tej nazwy jest nie lada wyzwaniem :) Może: Sprostanie 
wyzwaniu, jakim są zmiany? Lub: Stajemy przed 
wyzwaniem zmian?  
 
Szczegółowe informacje dotyczące naszego udziału  
w Seminarium przygotowała Sekcja Zatrudnienia  
i Edukacji – są na początku tego Newslettera. Przed nami 

ostateczne decyzje personalne, kto w czym będzie 
uczestniczył. Będziemy mieli trzy opłacone „miejsca”,  
z możliwością wymieniania się osób, więc nie wahajmy się 
zgłaszać w swojej Sekcji swojego zainteresowania 
udziałem. Im nas będzie więcej, tym bardziej wszyscy 
skorzystamy!  
 
Komisja rekrutująca nowego pracowni ka projektu 
WYKORZYSTAJ SZANSĘ –  WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJSCIOWEGO jest  już blisko 
ostatecznej decyzji .  W planie jest jeszcze tylko 
„próbny” dzień, a właściwie kilka godzin współpracy z 

wybraną osobą, w środę 29 września od 9:00 do 12:30, 
gdy na Nowolipkach działać będzie Sekcja Zatrudnienia  
i Edukacji. Powodzenia!   
 
Zespół pracowniczy.  Agnieszka K. jest na zwolnieniu 
lekarskim do 28 września włącznie, Ola De jest  
na zwolnieniu cały czas. Jacek jest na urlopie od 21 do 24 
września włącznie. Ostatni dzień pracy Oli Ka. przypada  
27 września. 

Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 
 

 



Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 24.09.2021 r.  

 

Prowadzenie: Ola 
Notowanie: Julia 
Łączenie: Marta 
Osoby obecne: Robert, Kasia, Olga, Mirek, Paweł, Marek, 
Julka, Krzysiek, Marta, Ryszard, Daria 
 
Ogłoszenia indywidualne: Prośba od członkini/członka: 
jeśli ktoś miał doświadczenie z elektrowstrząsami  
w ostatnich miesiącach to pojawiła się prośba  
o podzielenie się doświadczeniami – kontakt przez Kasię 
(SA). 
 
Paulina O. (SZE) poszukuje osoby, która mogłaby zostać 
pieczą zastępczą dla jej córeczki – jest w trudnej sytuacji. 
Najlepiej, żeby ta osoba mogła zamieszkać z Pauliną i jej 
mężem. Paulina poprosiła, żebyśmy sami się zastanowili  
i zapytali też naszych znajomych, czy mają taką gotowość 
– kontakt przez Martę (SZE). 
 

Ryszard (SOD) – jego kolega szuka osoby do sprzątania  
w mieszkaniu, odpłatnie 
 
Przyjęliśmy harmonogram na kolejny tydzień. 
 
Biuro i SZE zapromowało Seminarium Clubhouse 
International – z radością zgodziliśmy się na udział  
w Seminarium! Obejrzeliśmy filmik, który został wysłany 
do Clubhouse International i będzie pokazany w czasie 
seminarium. Ustaliliśmy terminy dwóch spotkań, podczas 
których będziemy rozmawiać na tematy, które zostaną 
poruszone podczas forów, na których będziemy 
panelistami. Więcej informacji w harmonogramie! 
 
Pożegnaliśmy również Olę Kowalską i wręczyliśmy jej 
prezent – kartkę z życzeniami. Powodzenia, Olu! 
 
  



 
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 Olga;  

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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