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BREAKING NEWS!!!  Byliśmy na Światowym 

Seminarium Clubhouse International! Słuchali Agnieszka 

Ka., Jacek S., Jarek S., Julia G., Kasia B., Magda P., Marta 

W., Monika J., Michał R., Olga O., Piotr S., Piotr Sz., i Robert 
Sz., dyskutowali w panelach Jacek S., Kasia B., Marta W.  

i Piotr Sz. Byliśmy obecni – słyszani, czytani, widziani, 

również na Facebooku Clubhouse International :) 

BRAWO MY! 

 

 
 

Już w tym i kolejnych numerach szukajcie relacji i refleksji 

uczestników – ku naszemu wspólnemu z nich 

skorzystaniu! 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

Krem z dyni i  jabłek.  Jak gotowaliśmy w WDpF  

w czasie jesieni, to korzystaliśmy z sezonowych owoców  
i warzyw. Obecnie jest sezon na dynię. Krem z dyni jest 

sycący i rozgrzewający. Oprócz tego jest bardzo smaczny. 
Poniżej przedstawiam przepis. 

 

 
 

Składniki na 5 porcji: 

 1 kg dyni 

 2 szalotki 

 1 ząbek czosnku albo czosnek w proszku 

 4 jabłka 

 po pół łyżeczki: gałki muszkatołowej i świeżego  
imbiru 

 200 ml bulionu warzywnego 

 200 ml mleka kokosowego 

 sól, pieprz 

 

Dekoracja: 
kilka plasterków jabłka 

 



Wykonanie: 

Dynie obieramy ze skóry i drobno kroimy. Z jabłek  

wykrawamy gniazda nasienne. Drobno kroimy owoce.  
Dodajemy gałkę i imbir. Całość zalewamy bulionem. Gotu-

jemy do miękkości. Pod koniec gotowania doprawiamy 
solą i pieprzem. Dodajemy mleko kokosowe i chwilę  

gotujemy. Następnie całość blendujemy na gładki krem. 

Zupę dekorujemy plasterkami jabłka. Smacznego! 
 

Źródło przepisu: „Jeść zdrowiej – Kompendium wiedzy  
o zdrowej kuchni i nowoczesnych trendach żywieniowych 
wraz z 75 przepisami”, Wydawnictwo Lidl, s. 68. 

Ewelina 

 

Sekcja Administracji 
 

Po Seminarium.  Miałem okazję wziąć udział w aż  

8 forach na Światowym Seminarium Clubhouse Interna-
tional, z czego w dwóch (nieplanowanie!) - aktywnie,  

w roli panelisty. O tym ostatnim doświadczeniu opowiem 
w przyszłości, a teraz chciałem dorzucić swoje kilka groszy 

do odpowiedzi na pytanie, które padło na spotkaniu  

naszej Sekcji: co daje nam udział w seminarium? 
 

Dla mnie najcenniejsze było poznanie doświadczeń  

Domów-Klubów z całego świata z tym, czym i my się  

zajmujemy. Oczywiście są różnice, wielkość Domu-Klubu 

czy lokalne warunki, ale (za jedną z panelistek) „gdziekol-

wiek na świecie jesteśmy, Dom-Klub jest właśnie tym -  
Domem-Klubem”. Łączą nas wartości, doświadczenia,  

wyzwania, ale podchodzimy doń na swój sposób. Dlatego 
warto uczestniczyć w tej wymianie myśli. 

 

Jedno ze spotkań dotyczyło przyjmowania nowych osób 
do Domu-Klubu i Okresu Orientacji. W jednym z Domów-

Klubów droga od przyjścia po raz pierwszy do członkostwa 

trwa kilka godzin, w innym kilka dni na przez nawet kilka 

miesięcy, jak u nas. To pokazuje, jak różne mogą być  

podejścia do tego samego, i że mogą one działać.  
Wcześniej nie sądziłem, że Orientacja może trwać tak 

krótko i spełniać swoją rolę. Można powiedzieć, że moje 

horyzonty zostały poszerzone :) 
 

To tylko jedna, dość drobna kwestia, a było ich tak wiele! 

Mam nadzieję, że będziemy mieli wiele okazji, aby wymie-
niać się swoimi refleksjami z seminarium, a wiele z nich 

przekujemy w korzystne dla WDpF zmiany. Nawiązując do 

tytułu seminarium, zmiany stanowią wyzwanie, które 

warto podjąć! 
Jacek 

 

 

 
 

Refleksje na gorąco.  Udział w seminarium był dla mnie 

zdecydowanie nowym doświadczeniem. Nie mogłam 
obejrzeć wszystkich paneli, ale udało mi się posłuchać  

7. Ze wszystkich wystąpień można było wynieść 

przemyślenia, zobaczyć jak coś działa w innym miejscu,  
z innymi ludźmi, a jednak w tym samym modelu. Najbar-

dziej ekscytujące było zobaczenie i posłuchanie „naszych” 
panelistów, czyli Piotra Sz., Kasi, Marty i Jacka. Wszyscy na 

miejscu kibicowaliśmy im, stresowaliśmy się razem z nimi 

oraz cieszyliśmy, że dobrze poszło. Razem z Krzysztofem 
K. i Moniką J. obejrzeliśmy też forum 7. pt. „Making the 

case for your Clubhouse: effectively communicating your 

Clubhouse message to the larger community”, co roboczo 
przetłumaczyliśmy jako komunikację Domu-Klubu  

z szerszą społecznością. Na panelu sporo czasu zajęło  
rozmawianie o sposobach skutecznego komunikowania  

i o samym „przekazie” – kim jest odbiorca, co chcemy mu 

przekazać, jak? Wiele miejsca poświęcono social mediom 
(raczej tym popularnym jak Facebook, Instagram) i sposo-

bom działania w nich. Jeden z Domów-Klubów  

ma strategię rzucania „okruszków chleba” na zachętę, ale  
zachowania reszty „chleba”, żeby chętne osoby same  

zdecydowały się dowiedzieć więcej albo przyjść do Domu-

Klubu. Pojawiło się też podobne podejście jak u nas – 
sporo głosów członków i członkiń, zdjęć, grafik, nie  

za długie teksty, nawet cytowane Standardy skracano, 
żeby nie przytłoczyć odbiorców, a wręcz przeciwnie –  

zaciekawić.  
 

Zaskoczeniem dla mnie była popularność podcastów*  

domowo-klubowych dostępnych dla szerszej grupy od-
biorców. Niektóre były nagrywane jeszcze przed pande-

mią! Ciekawym przykładem był podcast tworzony wokół 
idei - jak muzyka pomaga w odzyskiwaniu/utrzymywaniu 

zdrowia psychicznego - Mosaic Music Magic, z Mosaic  

w Londynie - gdzie muzyka była mostem między tym, 
czego odbiorcy chcą słuchać a tym, co twórcy podcastu 

chcą przekazać. 
Olga 

 

*podcast – nagranie dźwiękowe, które można odsłuchac w Internecie, 

najczęściej w postaci regularnych odcinków (podobne do audycji radiowej) 



Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Wrażenia z Światowego  Seminarium  
Clubhouse International.  
 

Cześć wszystkim. Nie uczestniczyłam w sesji otwierającej 
Światowe Seminarium Clubhouse International - ICCD, za 

to wzięłam udział w innych webinarach podczas tegorocz-

nego Seminarium. Były naprawdę świetne.  
Jestem dumna z Kasi i Piotra, którzy reprezentowali nasz 

Dom Klub z Polski na Webinarze: „How to create vibrant, 

collegial, welcoming Clubhouse culture.” – „Jak stworzyć 
tętniącą życiem, kolegialną, przyjazną kulturę Domu 

Klubu.” Świetna prezentacja. Akurat w dzień moich  

urodzin, czyli 6.10 (w środę). Fajnie się ułożyło. Jestem też 

dumna z występu Marty i Jacka, którzy reprezentowali 

nasz Dom Klub z Polski na Webinarze :"Decision Making in 
the Clubhouse: a participatory collaboration. – „Podejmo-

wanie decyzji w klubie jako partycypacyjna współpraca.” 

Niestety były problemy techniczne. Jedynym  
webinarem, który obejrzałam w całości i bez żadnych  

zakłóceń był jeden z webinarów odtwarzany przeze mnie 

w domu. Dobra jakość dźwięku i obrazu i mogłam więcej 
usłyszeć. Zwłaszcza wstęp był doskonały. Był to Webinar  

o tytule: „Seizing the moment: TE development in the  

current job market.” – „Wykorzystać moment: Rozwój ZP 

na obecnym rynku pracy.” Padło pytanie: jaki minimalny 

czas trzeba być członkiem, aby mieć szansę w Zatrudnie-
niu Przejściowym? Padła odpowiedź: najlepiej, aby zali-

czyć Okres Orientacji i wykazać chęć wzięcia udziału  

w Zatrudnieniu Przejściowym. Kolejne pytanie: czy  

pandemia spowodowała spadek miejsc docelowych  

w Zatrudnieniu Przejściowym?. Padła odpowiedź: tak, 
wielu pracodawców zamknęło swoje miejsca pracy.  

Pozdrawiam serdecznie, 
Magdalena P,. SZE 

 

W minionym tygodniu bardzo żywym tematem było 

Seminarium. Zarówno w domu, jak i na miejscu w WDpF 
mieliśmy możliwość oglądać fora o bardzo różnorodnej 

tematyce. Dużo radości dało mi słuchanie wypowiedzi 

osób z innych Domów-Klubów, zobaczenie jak wygląda ich 
codzienność i Dzień Zorientowany na Pracę. Udało mi się 

obejrzeć siedem forów oraz sesję zamknięcia. Największe 

wrażenie zrobiło na mnie forum o edukacyjnej roli  
Domów-Klubów. Filmik i wypowiedzi panelistów z Fonte-

nehuset Rygge i z Venture House pokazały, że edukacja 

jest ważną częścią działalności Domów-Klubów i przynio-

sły dużo pomysłów, jak można wspierać członków w osią-

ganiu ich edukacyjnych celów. Cieszę się, że mogłam  
zobaczyć Seminarium! 

Julia 

 

Pierwszy raz wzięłam udział w Seminarium Domów-

Klubów i poczułam niepowtarzalny, międzynarodowy 

klimat, o którym słyszałam z opowieści Kasi, Agnieszki, 
Marcina, Marka i Doroty. Chociaż Seminarium w tym roku 

było wirtualne, Domom-Klubom z całego świata i ludziom 
z Clubhouse International udało się, moim zdaniem, za-

dbać o żywą wymianę doświadczeń i bogactwo tematów. 

Cieszę się, że poza nagranymi filmami, do forów zapro-
szeni zostali członkowie i pracownicy, którzy na żywo od-

powiadali na pytania słuchaczy i opowiadali o doświadcze-

niach ze swoich Domów-Klubów. Dołączyłam do sześciu 
forów: o Zatrudnieniu Przejściowym, przyjmowaniu  

nowych członków, Standardach, procesie odzyskiwania 

zdrowia w Domu-Klubie, budowaniu przyjaznej i tętniącej 
życiem kulturze Domu-Klubu oraz podejmowaniu decyzji 

(tutaj w roli prelegentki). Niektóre fora były dla mnie  

bardziej ciekawe i odkrywcze, inne mniej. Liczę na to, że 

wszyscy, którzy dołączyli w WDpF do Seminarium będą 

chętnie dzielić się swoimi spostrzeżeniami na łamach 
Newslettera, ale i w czasie spotkań poseminaryjnych,  

do których już teraz niektórzy się przymierzają :) 
Marta 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Mamy nową pracowniczkę projektu 
WYKORZYSTAJ SZANSĘ -  WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO!  Dokładniej –  
panią Aleksandrę, która rozpocznie współpracę z nami od 

18 października, na razie na okres próbny jednego  

miesiąca. O wyborze zdecydowała ostatecznie, po dniu 
próbnym w WDpF, Komisja rekrutacyjna w składzie 

Agnieszka Kr., Jacek Ż. i Marta (wcześniej swoimi konsul-

tacjami wspierała Komisję Ola Ka i ja Kasia). Gratulacje  
i podziękowania dla całej Komisji za doprowadzenie 

sprawy do końca!  
 

Marta i  ja mocno żyłyśmy w minionym tygodniu 

Seminarium Clubhouse International.  Obie zabiera-
łyśmy głos w panelach dyskusyjnych, Marta aż w dwóch! 

Dodatkowo Marta czuwała nad ich stroną techniczną, co 

nie jest moją mocną stroną :), w tym uratowała zgłoszenie 
się na jeden z „naszych” paneli dosłownie w ostatniej 

chwili! Oczywiście będziemy o nich pisać do przyszłych  

numerów „Newslettera”, razem z naszymi współpaneli-
stami z WDpF.  

 
Do Biura wpłynęły pierwsze formularze 

wypełnione przez osoby zainteresowane 

otrzymaniem tzw. Szlachetnej Paczki.  Jak może  
pamiętacie – zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tej akcji 

również w tym roku jako organizacja zgłaszająca  



konkretne osoby, stąd pracownicy też mają swoją rolę  

w przygotowaniu formularza. W przyszłym tygodniu 

chcemy je przekazać do organizatorów, więc jeśli jesteś 
zainteresowany sam lub znasz kogoś z naszej społeczności 

kto mógłby być – daj jak najszybciej znać w swojej Sekcji!  
 

Do 15 października musimy zamieścić na 

stronach Narodowego Instytutu Wolności 
sprawozdania merytoryczne i  f inansowe  

z działalności naszego Stowarzyszenia, w tym 

WDpF. Tradycyjnie zajmują się tym Danusia (która już wy-
pełniła swoje części finansowe) oraz Marta i Kasia. Damy 

radę :) 

 
Zespół pracowniczy.  Agnieszka K. jest na zwolnieniu le-

karskim od 6 do 12 października włącznie, Olga od 11 do 

15 października, Ola De jest na zwolnieniu cały czas.  
Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 8.10.2021 r. 
 

Zebranie Generalne prowadziła Sekcja Zatrudnienia  
i Edukacji. 

 

Prowadzenie: Marta 
Notowanie: Julia 

Łączenie: Julia 
 

Osoby obecne: Wiesława, Maciek C, Jacek, Kasia, Olga, 

Artur, Krzysiek K. 
 

Na Zebraniu nie omawialiśmy wniosków i nie zgłoszono 

spraw z ostatniej chwili. Przyjęliśmy harmonogram działań 
na zbliżający się 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 – Piotr i Kasia;  
korekta – 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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