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30.09 prowadziłem zorganizowane przez SA  
spotkanie poświęcone tematowi przyszłego  

seminarium o funkcjonowaniu Domów -Klubów na 
świecie.  Temat: podejmowanie decyzji – angażująca 

współpraca. Dyskusje zdominowała rozmowa o osobistym 

wpływie na funkcjonowanie Domu-Klubu. Rozmowa był 
intrygująca i ciekawa, dotyczyła sposobu w dochodzeniu 

do porozumienia w większej grupie uczestników, na czym 

ma polegać zgoda przy podejmowaniu decyzji. Przez 
 konsensus albo przez głosowanie, co jest bardziej demo-

kratyczne. 
Jan M.  

 

 

W ostatnim tygodniu, za sprawą wniosku jednej z 

osób na temat nazewnictwa, przez WDpF  
przetoczyły się dyskusje, momentami burzliwe, 

ale na pewno angażujące.  Punktem wyjścia była  
propozycja zastąpienia określenia „członek” jakimś innym, 

np. „domownik” lub „uczestnik”, co skłoniło nas do zasta-

nowienia się nad tym, co oznacza dla nas samo członko-

stwo. Poświęcony mu jest w końcu cały pierwszy rozdział 

– składający się z 7 punktów, nazywający się po prostu 

„członkostwo” – międzynarodowych Standardów modelu 
Domu-Klubu, w kolejnych także znajdziemy liczne nawią-

zania. Już w pierwszym Standardzie czytamy, że członko-
stwo jest dobrowolne, w 3. że to członkowie wybierają 

sposób korzystania z D-K, a w kolejnym, że każdy członek 

ma równy dostęp do wszelkich możliwości, jakie daje D-K. 

Ważne jest też, że nawet po długiej przerwie członkowie 

mają prawo wrócić do Domu-Klubu (Standard 6.), a kiedy 

są z różnych powodów nieobecni, inni członkowie  
i pracownicy dbają o podtrzymywanie z nimi kontaktu – 

telefonicznie, mailowo, listownie (Standard 7.). W kolej-

nym dziale – „Relacje” mowa jest o wspólnej odpowie-
dzialności członków i pracowników za funkcjonowanie 

Domu-Klubu oraz np. o tym, że wszystkie spotkania są 
otwarte dla jednych i drugich.  

 

W Sekcji Administracji dyskusja zajęła nam dwa spotkania, 
wypowiadali się wszyscy zgromadzeni, oto niektóre  

z głosów, trochę skrócone i zredagowane przeze mnie: 
 

Kasia: Bywa mnóstwo znaczeń jednego wyrazu. W słow-
niku pierwsze znaczenie to uczestnik czegoś, np. jakiejś 

grupy. Drugie znaczenie to część ciała. (…) W organiza-

cjach współtworzonych przez ludzi mówi się w języku  
polskim o członkostwie, co oznacza i korzystanie z miejsca 

i wkład w to miejsce, cała idea członkostwa tego dotyczy, 

jest zapisana w standardach i literaturze nt. Domów-Klu-
bów (np. o roli członków, pracowników, ich relacjach itp.).  

 
Robert: W WDpF jest członkostwo – od tego pochodzi 

członek, a zaproponowane „domownik” już tak się nie 



kojarzy. (…) Wiadomo, że chodzi o członka w znaczeniu 

członka WDpF, wszyscy jako członkowie jesteśmy równi, 

tacy sami, działamy „ramię w ramię”, kocham ten dom. 
 

Piotr: jestem przy zostaniu przy nazwie członek, jest wła-

ściwym określeniem, sam też bym siebie tak określił.  

 

Julia: widać, że to słowo jest ważne i tu pasuje, nie ma co 
się go czepiać, podoba mi się słowo uczestnik, ale nie 

jestem tu bardzo zakorzeniona.  

 
Sprawa ta trafiła na forum Spotkania Śniadaniowego, 

dyskutowały o niej obie Sekcje, dotarła nawet na Walne 

Zebranie Stowarzyszenia. Po wysłuchaniu wszystkich 
opinii znów na Śniadaniowym, stwierdziliśmy, że mamy 

konsensus, tzn. nie zamierzamy zmieniać nazewnictwa  
Olga 

 

W SA wielka radość!  Długo nie mógł, ale wreszcie  
przybył! Kto? Jerzy – wieloletni członek naszej Sekcji! 

„Przybyłem, zobaczyłem, oby tak dalej"  
Jerzy 

 

 

 

 

 

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Wrażenia z pracy w komisji  rekrutacyjnej –  ciąg 

dalszy. 

Jacek Ż.: Wybór nowego pracownika na stanowisko SZE  
w WDpF był dla mnie nowym i ciekawym doświadcze-

niem. Musiałem skupić się na określonych potrzebach  
danej Sekcji i dobrać najlepszego kandydata spełniającego 

jak najwięcej cech przydatnych na tym stanowisku. 

Współpraca z innymi osobami rekrutującymi była dla mnie 
bardzo efektywna. Mogłem w ten sposób zyskać szerszą 

perspektywę pod kątem danej osoby lub potwierdzić swój 

wybór i swoje argumenty. 
 

Marta W.: Nie pierwszy raz brałam udział w rekrutacji  
nowej osoby do WDpF, ale pierwszy raz w takim składzie. 

Agnieszka, Julia, Ola i Jacek z SZE wcześniej nie zatrudniali 
osób do WDpF. Myślę, że dobrze się uzupełnialiśmy. Dzię-

kuję Agnieszce za śmiałość w zadawaniu kandydatkom 

wnikliwych pytań, Jackowi za spokój i wyważone opinie, 
Julii za solidne przygotowanie i serdeczność na rozmo-

wach, a Oli za chęć pomocy w znalezieniu pracownik/pra-

cowniczki na swoje miejsce. Dobrze się w Wami współpra-
cowało! Jak piszę ten tekst, to jesteśmy jeszcze przed 

dniem próbnym kandydatki. Mam nadzieję, że w przy-

szłym Newsletterze będziemy już mogli ogłosić wyniki  

rekrutacji! 
 

Dlaczego warto wziąć udział w Międzynarodo-

wym Seminarium Domów -Klubów?  Szykuje się  

wydarzenie na ogromną skalę. Już ponad tysiąc osób z róż-
nych krajów zarejestrowało się na seminarium. My opłaci-

liśmy trzy miejsca dla osób z WDpF-u. Dzięki zdalnemu 

charakterowi wydarzenia osoby z różnych stref czasowych 
mogą jednocześnie wziąć w nim udział. Mamy nadzieję, że 

również dla nas będzie to okazja do nawiązania kontak-

tów, wymiany doświadczeń i rozmów z innymi Domami-
Klubami na świecie. Będziemy mogli wybierać spośród 

piętnastu interesujących nas tematów, dotyczących np. 

Zatrudnienia Przejściowego, procesu zdrowienia, dnia  

zorientowanego na pracę… Liczymy na uzyskanie inspira-

cji, które będziemy mogli wykorzystać w naszym Domu-
Klubie. Serdecznie zachęcamy do udziału. Żeby do nas  

dołączyć, zadzwoń, napisz wcześniej do swojej sekcji  

bazowej. Nawet jeżeli zdecydujesz się w ostatniej chwili, 
postaramy się to umożliwić. 

Marta, Michał, Ola 

 



 
Grafika pt. „Why should you attend” pobrana ze strony 

https://whova.com/web/world_202110/?fbclid=IwAR02BouiybeI_ex

xQ5kduRfILx0rm8RZm5gQpkw23e5ynfOvocbylMqdAdA 

 

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 czę-

ściowo 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 zapra-

szają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń SOD 
pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje go 

Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 
 

Bezpłatne warsztaty dietetyczne. W Ośrodku Sportu 

i Rekreacji Wola odbędzie się cykl warsztatów  
z zakresu zdrowego stylu życia, które poprowadzi dietetyk 

i trener wychowania fizycznego. Na warsztaty obowiązują 

zapisy: e-mail: info@kreatorzdrowia.com, tel.: 
669557450. Link do bezpośredniego formularza do  

zapisu: https://www.kreatorzdrowia.com/formularz-war-
szawa-wola/ (otwiera się w nowej karcie). Zajęcia będą 

obejmować swoim zakresem dietę, która jest podstawą 

zdrowia. Udział w bezpłatnych warsztatach jest niepowta-
rzalną szansą na zdobycie ważnej wiedzy, pomocnej  

w tworzeniu zdrowych nawyków żywieniowych i dostoso-

wania ćwiczeń fizycznych do naszych możliwości. O ruch 
w czasie warsztatów zadba trener wychowania  

fizycznego.  

 

Terminy spotkań: 

 7.10.2021 r. – dieta dla cukrzyków 

 21.10. 2021 r. – dieta dla osób z problemami 

nadciśnienia 

 18.11. 2021 r. – dieta dla osób otyłych 

 2.12. 2021 r. – dieta przeciwdziałająca depresji  

i zaburzeniom nastroju 
Warsztaty będą odbywać się o 17.00. Miejsce: Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Wola, hala sportowa KOŁO, ul.  

Obozowa 60 Źródło: https://wola.um.warszawa.pl/-
/bezplatne-warsztaty-dietetyczne 

Przygotowała Ewelina 

 

Bierzemy udział w Marszu Żółtej Wstążki!  Już  

10 października w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  

ulicami Warszawy rusza 5. Marsz Żółtej Wstążki. Marsz  
rusza o godzinie 12:00 spod muralu solidarności z oso-

bami doświadczającymi kryzysu, który znajduje się przy 

Dworcu Gdańskim przy ul. Słomińskiego w Warszawie.  

Organizatorami marszu są Fundacja eFkropka i Kongres 

Zdrowia Psychicznego.  
Hasła i postulaty marszu to między innymi: „przerwanie 

milczenia osób cierpiących z powodu kryzysu psychicz-

nego”, osoby milczą z obawy przed utratą pracy i reakcją 
otoczenia. W pandemii wiele osób zaczęło doświadczać 

zaburzeń zdrowia psychicznego – bezsenności, lęku,  

depresji. Organizatorzy chcą żeby w zderzeniu z takimi 
problemami odpowiednie wsparcie było natychmiast. 

Bezpłatne. Zagwarantowane przez państwową ochronę 
zdrowia. Organizatorzy chcą żeby szkoły zostały objęte 

edukacyjnym wsparciem w zakresie dbania o zdrowie  

psychiczne uczniów tak, żeby stawały się wspólnotą,  
w której wszystkie dzieci mogą czuć się bezpiecznie. Wię-

cej informacji znajdziesz pod tym linkiem: Marsz Żółtej 

Wstążki 2021 | Facebook 
 

Jeśli masz ochotę dołączyć do Marszu z ramienia WDpF-u, 
to daj znać telefonicznie w swojej Sekcji bazowej. Oczywi-

ście możesz też pójść na własną rękę, ale zachęcamy  

do wspólnego maszerowania – RAZEM RAŹNIEJ!  
Materiał przygotowali Michał (o.o) i Agnieszka Ka. (SA) 

 

 
Źródło grafiki: Facebook - Marsz Żółtej Wstążki 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
SEMINARIUM DOMÓW-KLUBÓW TUŻ TUŻ!!!  

W poniedziałek i piątek uroczyste sesje - otwierająca i za-

mykająca, a we wtorek, środę i czwartek fora dyskusyjne. 
Sporo ustaliliśmy na Zebraniu Generalnym - patrz niżej. 

Dalsze bieżące informacje będziemy przekazywać  
w mailach i na FB. Jeśli te łącza są dla Ciebie niedostępne 

- dzwoń na telefon swojej Sekcji!   

 

https://whova.com/web/world_202110/?fbclid=IwAR02BouiybeI_exxQ5kduRfILx0rm8RZm5gQpkw23e5ynfOvocbylMqdAdA
https://whova.com/web/world_202110/?fbclid=IwAR02BouiybeI_exxQ5kduRfILx0rm8RZm5gQpkw23e5ynfOvocbylMqdAdA
mailto:info@kreatorzdrowia.com
https://wola.um.warszawa.pl/-/bezplatne-warsztaty-dietetyczne
https://wola.um.warszawa.pl/-/bezplatne-warsztaty-dietetyczne
https://www.facebook.com/events/567779261143646
https://www.facebook.com/events/567779261143646


Rekrutacja nowego pracownika proj ektu 

WYKORZYSTAJ SZANSĘ -  WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO przedłużyła się, 
gdyż dzień próbny zaplanowany na środę 29 września  

został przełożony na 1 października.  

 

Zespół  pracowniczy.  Agnieszka K. wróciła po chorobie 

do pracy w środę 29 września. Jacek pracował w mijają-
cym tygodniu zdalnie, w piątek 1 października był na urlo-

pie. Ola De jest na zwolnieniu cały czas. SZE pracuje już 

bez Oli Ka i jeszcze bez nowego pracownika, więc gdy na 
zwolnieniu lekarskim znalazła się Julia (od 29 września  

do 1 października), Martę wspierali w SZE inni pracow-

nicy.  
Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 1.10.2021 r. 
 

Zebranie przeprowadziła Sekcja Administracji,  
łączyła i prowadziła Olga, notowała Kasia B.  

 

Ponadto uczestniczyli: Krzysztof K., Wiesława, Marta, 
Agnieszka K., Michał R., Maciek Cz., Iwona W.,  

 

Ogłoszenia indywidualne: Kasia ponowiła pytanie czy ktoś 

chciałby podzielić się swoim (lub znanej sobie osoby)  

doświadczeniem związanym z korzystaniem z zabiegu 
elektrowstrząsów. Pomogłoby to komuś z naszej społecz-

ności podjąć decyzję o skorzystaniu lub nie z takiej oferty. 

Kontakt przez Kasię/SA.  

 

Przyjęliśmy harmonogram w zwykłej cotygodniowej  
formie z zastrzeżeniem, że w „sprawach z ostatniej chwili” 

porozmawiamy o uwzględnieniu w nim wydarzeń Świato-

wego Seminarium Domów-Klubów, w którym bierzemy 
udział. Ostatecznie zdecydowaliśmy o wprowadzeniu do 

harmonogramu nowych wierszy o godzinach: 14:00  

i 15:30, są to bowiem godziny, gdy zaczynają się sesje  
i fora dyskusyjne Seminarium odbywające się w czasie 

pracy WDpF.  
 

UWAGA: Ze wstępnego rozpoznania zainteresowań osób 

z naszej społeczności wynika, że raczej wszystkie osoby, 
które będą w WDpF w poniedziałek i wtorek (być może  

i w kolejne dni) będą mogły dołączyć do poniedziałkowej 

Sesji Otwierającej Seminarium oraz tych forów dyskusyj-
nych, które zdecydujemy się w końcu „odpalić” w WDpF. 

Zgodziliśmy się wszyscy, że będziemy się w tym tygodniu 
umawiać w WDpF, żeby dołączać do wybranego forum, 

niezależnie od tego czy będzie to dzień przypisany do SA 

czy do SZE.  Zgłaszajmy jednak swoje zainteresowanie jak 
najszybciej, żeby dać sobie jak największe szanse, że uda się 

nam dołączyć do wybranego forum/forów w czasie gdy mo-

żemy być w WDpF!    

 
  



 
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. 

 
*** 

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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