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Światowe Seminarium 

Domów-Klubów 
 

Jak budujemy w naszych Domach-Klubach żywą, 

koleżeńską i „zapraszającą” kulturę? Co mówi nam o tym 
filmik, a dokładniej Andy Wilson, dyrektor Carriage 

House? Jak zatrudniać pracowników, którzy będą taką 
właśnie kulturę rozumieć i promować? To były główne 

pytania na panelu, w którym uczestniczyliśmy – Piotr Sz. i 

Kasia. Panelistami byli ponadto Mari i Sten z Domu-Klubu 
„Haabersti Klubimaja” w Tallinie (Estonia). Prowadził go 

Pete z Domu-Klubu „Independent Center” w Saint Louis 

(USA).  
 

 
 

Piotr: Bardzo ważna była dla mnie możliwość 
uczestniczenia w panelu. Według mnie najważniejsza 

kwestia na nim poruszona dotyczyła tworzenia dobrych 

relacji w Domu-Klubie, głównie dzięki akceptacji takich 
wartości jak samodzielność członków i „ludzkie”, 

godnościowe ich traktowanie.  
 

Wydaje mi się, że było tez ważne to, co powiedziałem na 

temat mojego osobistego doświadczenia z rekrutacją 
pracowników do mojego Domu-Klubu. Opisałem ogólnie, 

jak ten proces u nas przebiega i położyłem duży nacisk na 

miękkie umiejętności kandydatów, przede wszystkim te 
dotyczące współtworzenia dobrych relacji i pozytywnej 

atmosfery. Bardzo miło mi było, że Pete docenił nasz 

proces rekrutacji. Rzeczywiście wydaje mi się, że 

przykładamy do rekrutacji pracowników dużą wagę. 

Proces ten jest szczegółowy i staranny, bo zależy nam na 
tym, żeby mieć pracowników, którzy odnajdą się  

w modelu Domu-Klubu, a w szczególności będą wspierać 

samodzielność członków. 
 

Kasia: Jak dla mnie na tę kulturę składa się „wszystko,  

co się rusza” w Domu-Klubie. Nic więc dziwnego, że 
mówiliśmy o najróżniejszych rzeczach: że należymy do 

tego miejsca, że wspólnie – jako członkowie i pracownicy 
– działamy dla jego celów, nie popadając przy tym w inne, 

znane z innych środowisk, role (nauczyciela i ucznia, 

terapeuty i pacjenta, opiekuna i podopiecznego itd.). 

Mari mówiła między innymi o wadze kontaktowania się  

z osobami nieobecnymi, ale także tego, że... w naszych 

toaletach zawsze jest papier :). Ale najmocniej, jak 
bumerang, wracała w moim odczuciu wartość tego, że 

jesteśmy tu dla siebie szczerzy, autentyczni, prawdziwi. 
Fajnie było słyszeć takie rzeczy od kolejnego konkretnego 

człowieka z konkretnego Domu-Klubu i jakby na nowo 

utwierdzać się w tym przekonaniu. Jednak, choć to 
przekonanie pomaga, to nie daje automatycznych 

odpowiedzi na wszystko. Dla mnie – Kasi i dyrektora 

WDpF w jednym – każda sytuacja jest w jakiś sposób 



pierwsza i jedyna. Wywołuje jakąś (moją i innych) reakcję, 

nie wolną od wątpliwości.  

 
Co to w ogóle znaczy być autentycznym? Czy w Domu-

Klubie chcemy być dla siebie szczerzy w ten sam sposób, 

jak wszędzie indziej, czy jakoś inaczej? Czy dotyczy to tak 

samo członków, pracowników i dyrektora? Czy warto  

i można nauczyć być zawsze uprzejmym? Dlaczego ten 
sam komunikat może być odebrany jako uprzejmy  

i przydatny, albo jako krzywdzący i destrukcyjny? 

 
Bardzo bym chciała więcej rozmawiać o tych i innych 

dylematach przede wszystkim tu wśród nas, bywalców 

WDpF. Wierzę, że możemy być ciągle lepszą 
społecznością bliskich sobie ludzi, więc bardzo liczę na 

nasze szczere (!) rozmowy o tym.  
 

 Sekcja Administracji 
 

Zamiast przygody w plenerze.  Dnia 21.10, po 

wcześniejszym umówieniu się z Jackiem z SA, o godzinie 
11-tej zjawiłem się osobiście w WDpF. Olga wprowadziła 

mnie w arkana zasad bezpieczeństwa w związku  

z koronawirusem. Jestem szczęśliwy, że mogłem spotkać 
się z Kasią i poznać Tadeusza. Długi czas nie było mnie  

w WDpF-ie i stęskniłem się za tymi moimi przyjaciółmi. 

Jacek jako prowadzący spotkanie powierzył mi zadania 
SA, które zaakceptowałem. Cieszę się, że trafiłem do 

towarzystwa, gdzie ktoś mógł bezpiecznie wyrazić swoje 

żale o drobiazgi i nawet opuścić lokal. Wierzymy, że temu 

komuś zły humor przejdzie. Nie wytrąciło mnie to jednak 

z równowagi i dobrego humoru. A za oknem królowała 
kolorowa złota polska jesień. Ostatecznie podano mi 

laptopa bym podzielił się wrażeniami do Newslettera  

i Facebooka, co uczyniłem z przyjemnością. Następnie 
zabrałem się za prawdziwą pracę. „Do sprawdzenia 

zmywarki” zawołała Kasia. Łączę serdeczne 
pozdrowienia, 

Grzegorz Sz. 
 

 

Co chciałabym jak najszybciej,  najlepiej wczoraj 

: )  wprowadzić u nas w WDpF po udziale  

w Seminarium Clubhouse International?   

Raz: wrócić do swobodnych rozmów o znaczeniu 

Standardów dla każdego/każdej z nas (to po wysłuchaniu 

głosów wielu członków z całego świata, którzy opowiadali 

co dla nich znaczą konkretne Standardy). Dwa: zmienić 

nasze obecne Zebrania  Generalne tak, by każda osoba 
mogła złożyć swój wniosek bez wymogu uzyskania 

najpierw poparcia Sekcji czy Biura (to po obejrzeniu filmu 

o podejmowaniu decyzji w „Genesis Clubhouse”). Szukam 

zwolenników! :) 

 

Sporo innych rzeczy do wykorzystania też zapadło mi  
w pamięć. Podzielę się dwoma przekazami:  

- Mike, członek Domu-Klubu „Gateway” o swojsko 
brzmiącym nazwisku Wnuk, stwierdził, że w Domu-Klubie 

czuje się wreszcie całkiem wolny – w tym sensie, że 

wszystko co go tu dotyczy zależy od niego. Padło to  
w dyskusji o tym jak rozumiemy w Domach-Klubach ideę 

„recovery”, czyli w dosłownym tłumaczeniu 

„odzyskiwania”. Może trochę zawężamy to pojęcie 
myśląc wyłącznie o odzyskiwaniu zdrowia? Może chodzi 

o odzyskiwanie po kryzysach właśnie własnej wolności, 
siebie samego jako wolnego człowieka?  

 

- Joel, dyrektor Clubhouse International, na forum  
o przyszłości ruchu Domów-Klubów potwierdził, że ciągle 

musimy walczyć o rozumienie naszego podejścia  

w świecie wokół nas, że to nie przychodzi samo. Jego 

zdaniem dość dobrze potrafimy już opisywać wartości 

Domu-Klubu, ciągle natomiast brakuje nam 

przekonywujących, mocnych, indywidualnych głosów 
członków o tym, co Dom-Klub zmienił w ich życiu. Ja też 

bardzo bym chciała, by to właśnie członkowie WDpF, 
którzy to sobie uświadomili i chcą się tym dzielić –  

w Warszawie, Polsce i na całym świecie – byli głównymi 

promotorami naszego Domu!  
Kasia 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 

 

Ki lka słów o mnie na powitanie.  Witam Was 
wszystkich serdecznie, mam na imię Ola i jestem nową 

pracowniczką SZE i projektu “Wykorzystaj Szansę – 
Warszawski Program Zatrudnienia Przejściowego”. 

Dotychczas przez wiele lat pracowałam w sprzedaży, 

organizowałam i przeprowadzałam procesy rekrutacyjne, 
tworząc swoje zespoły wraz z którymi pracowaliśmy nad 

tym, aby każdego miesiąca wykonać określony budżet.  

 



 
 

Bardzo lubię pracę z ludźmi, przede wszystkim słuchać 

ich, ich pomysłów czy punktu widzenia. Obecnie także 

studiuję psychologię, jestem już na IV roku. Poza tym 

hobbystycznie od dwóch i pół roku lepię swoją ceramikę, 
co mi daje dużo satysfakcji i odpoczynku. W międzyczasie 

był również wolontariat. To wszystko złożyło się na tę 
zmianę zawodową, z której bardzo się cieszę. Dziękuję 

Wam serdecznie za miłe słowa powitania w moich 

pierwszych dniach pracy :) i do zobaczenia na Skype, 
telefonicznie lub na żywo, w siedzibie WDpF :)  

Ola 

  

Spotkanie o Ścieżkach Zawodowych.  W środę, 

20.10, odbyło się spotkanie na temat Samopomocowego 

Klubu Pracy, które miałam przyjemność pierwszy raz 
poprowadzić. Na początku dziękuję wszystkim za tak 

liczne przybycie i udział, zarówno na Skype, telefonicznie 
oraz w siedzibie. Tematem spotkania był „SKP – 

oczekiwania a rzeczywistość”, myślę, że to było dla nas 

ważne spotkanie, ponieważ mogliśmy się przyjrzeć 
dotychczasowemu funkcjonowaniu, jak i lepiej 

zaplanować nasze przyszłe działania. Na początku 

poruszyliśmy temat samej organizacji miejsca  
w przestrzeni Domu-Klubu: Paweł i Agnieszka podkreślili 

zaletę dostępności większej liczby laptopów. Pojawił się 

też aspekt tablic i wywieszonych na nich ogłoszeń  
o pracę. W trakcie żywej rozmowy pojawiły się także 

ciekawe tematy na spotkania o Ścieżkach Zawodowych, 
takie jak: kryzys psychiczny a zatrudnienie, 

autopromocja, aspekt choroby w rozmowie  

z pracodawcą – czy informować i kiedy, motywacja  
w szukaniu i utrzymaniu miejsca pracy. Był także pomysł 

symulacji samych rozmów kwalifikacyjnych. 

 
Podkreślona została ważna rola dzielenia się zdobytą 

wiedzą i doświadczeniem w szukaniu i zdobywaniu pracy 
pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami. Ważną rzeczą, 

którą poruszyła Marta i myślę, że jest ważna dla nas 

wszystkich, to także sposób i zaangażowanie członków 

wraz z pracownikami w poszukiwania ofert pracy, które 

stawia na współpracę obu stron. Piotr bardzo ciekawie 
opowiedział o ścieżce tworzenia swojej wizytówki w sieci, 

dzięki której znalazł pracę korepetytora języka włoskiego. 

Naładowani nowymi pomysłami bierzemy się  

do działania! :) 
Ola 

 

Spotkania o wrażeniach z Seminarium 

Clubhouse International!  Seminarium już za nami, 
więc w Sekcji Zatrudnienia i Edukacji zaczęliśmy 

zastanawiać się nad tym, w jaki sposób możemy podzielić 

się zdobytą wiedzą. Dzięki organizatorom dysponujemy 
materiałami w języku angielskim oraz czasowo mamy 

dostęp do nagrań z poszczególnych Sesji. Na jednym ze 
spotkań Sekcji pojawił się pomysł organizacji spotkań, 

podczas których będziemy mogli porozmawiać na temat 

danego forum – forma i przebieg spotkań może różnić się 
w zależności od potrzeb i chęci osób zainteresowanych. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 listopada, a rozmawiać 

będziemy na temat roli edukacji w Domach-Klubach. 
Przyjrzenie się jak inne Domy-Kluby wspierają swoich 

członków w realizacji celów edukacyjnych, może być dla 

nas dużą inspiracją. Zapraszam do udziału!  
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 Kasia. Zachęcamy do kontaktu! 

 

„Muzycznie o relacjach” .  Na tym wieczorze, 19.10, 
poruszaliśmy wątki związane z muzyką, która jest dla nas 

romantyczna bądź relaksującą. Każdy z uczestników 

przedstawiał muzykę w swojej ulubionej formie zgodnie 
z tematyką. Zadaniem reszty uczestników było 

omówienie utworu oraz próby dowolnej dla siebie 

interpretacji, czyli własnych odczuć towarzyszących 
odtwarzanemu utworowi. Myślę, że wieczór był udany, 

ponieważ każdy mógł w nim odnaleźć coś dla siebie, bądź 
coś w czym mógł zdefiniować na swój sposób siebie 

samego, bądź utwory, które miały coś wspólnego z daną 

osobą. 



  
Z utworów o tej tematyce szczególnie lubię „Między ciszą a ciszą” 

Grzegorza Turnaua; źródło zdjęcia: Wikimedia Commons 

 

Pozdrawiam i życzę miłej lektury części Newslettera,  

w którą to mogłem mieć wkład poprzez własną 
interpretację wieczoru z członkami i pracownikami 

Warszawskiego Domu pod Fontanną, czyli jak co wtorek. 

Zapraszam jednocześnie wszystkich zainteresowanych 
do udziału w Wieczorach Wtorkowych co tydzień. 

Sylwek 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zgłosi l iśmy ki lka osób do akcj i  Szlachetna 

Paczka.  Dokładniej – przekazaliśmy p. Klaudii, wolonta-
riuszce Akcji, formularze wstępnej zgody tych osób na 

kontakt. Teraz to już tylko po stronie organizatorów leży 

decyzja czy odezwą się do konkretnej osoby. Możemy  
dalej zgłaszać osoby z WDpF, nawet dość długo, jednak 

przy świadomości – co potwierdzają organizatorzy Akcji – 

że im później, tym mniejsze szanse na „zakwalifikowanie” 
się i otrzymanie paczki od darczyńców.  

 
Pojawiło s ię sporo opini i  na temat wtorków  

w WDpF.  Nie udało się jednak zakończyć zbierania gło-

sów osób zaangażowanych w nasze obecne działania, 
więc nie mamy na razie żadnych ustaleń w tej sprawie. 

Jeśli jeszcze nie przekazałeś/przekazałaś swojej opinii  

w Sekcji, zachęcam do zrobienia tego lub skontaktowania 
się bezpośrednio ze mną (Kasią), jako że to ja zgłosiłam 

ten wniosek z ramienia Biura. 
 

Marta, która odpowiada z ramienia Biura za 

złożenie do Miasta naszej oferty na konkurs 
dotyczący tzw. aktywizacji  zawodowej,  

rozpoczęła już prace nad nią.  Dzięki wygranej w tym 

konkursie zdobylibyśmy dofinasowanie na kontynuacją 
naszego obecnego 3-letniego programu, który koczy się 

30 listopada. Chcemy oczywiście, by obecna oferta zawie-

rała wszystkie składowe dotychczas realizowanego  

programu (Zatrudnienie Przejściowe, Samopomocowy 
Klub Pracy, spotkania o ścieżkach zawodowych) jak i kilka  

nowych pozycji, których brak pojawił się praktyce. Chodzi 

przede wszystkim o uwzględnienie w niej możliwości  

dofinasowań do: 

• organizacji w WDpF spotkań/warsztatów  
szkoleniowych z zakresu rynku pracy z udziałem 
profesjonalistów, 

• udziału członków i pracowników w szkoleniach 
merytorycznych, konferencjach/seminariach  

naukowych adekwatnych do potrzeb modelu 
Domu-Klubu, 

• działań zmierzających do zwiększenia liczby 
miejsc Zatrudnienia Przejściowego. 

 

Jeśli masz opinię, co powinna zawierać ta oferta i chcesz 

włączyć się w jej tworzenie – daj znać Marcie. Termin jej 
złożenia to 4 listopada.  

 

Zespół pracowniczy.  Powitaliśmy Olę S., nową  
pracowniczkę WDpF, a dokładniej projektu, o którym  

wyżej :). Życzymy Oli wielu satysfakcji i sukcesów! 
Agnieszka K. jest na zwolnieniu lekarskim do 10 listopada, 

Ola De jest na zwolnieniu cały czas. Kasia planuje urlop  

w dniach 28 i 29 października.  
Materiał z Biura przygotowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 22.10.2021 r. 
 

Zebranie Generalne prowadziła Sekcja Zatrudnienia  

i Edukacji. 
Prowadzenie: Marta 

Notowanie: Julia 
Łączenie: Ola 

 

Osoby obecne: Wiesława, Maciek Cz., Jacek, Kasia, Olga, 
Tadeusz, 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 – 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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