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Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Wieści  z Samopomocowego Klubu Pracy.  

Zapraszamy wszystkich do zapisywania się do 

Samopomocowego Klubu Pracy – jeśli szukasz pracy lub 

zastanawiasz się nad powrotem na rynek pracy 

i potrzebujesz wsparcia w tworzeniu CV, przygotowaniu 
do rozmowy kwalifikacyjnej lub ustaleniu co chciałbyś/ 

chciałabyś, to chętnie pomożemy :-) 
 

W każdą środę i piątek możemy spotkać się na miejscu 

w WDpF, a w pozostałe dni połączyć się telefonicznie lub 
na Skype. Zapraszamy do wcześniejszych zapisów, aby jak 

najlepiej zaplanować nasze spotkanie :-) 

 
Wznowiliśmy także powiadomienia mailowe – Wieści 

z SKP, które będą wysyłane co dwa tygodnie i znajdziecie 

w nich między innymi bieżące informacje z SKP, ale także 
wiele ofert pracy, które wybieramy wspólnie dla Was 

z członkami i członkiniami, starając się o różnorodność 
stanowisk. Jeśli chcielibyście otrzymywać takie 

powiadomienia, dajcie znać mailowo, wtedy dopiszemy 

Was do naszej listy zainteresowanych :-) 
Ola, SZE 

 

Przeglądanie starych zdjęć w WDpF.  Niedawno 
zgłosiłam chęć obejrzenia i uporządkowania zdjęć WDpF. 

Zdjęcia mamy w formie cyfrowej (nowsze) i tradycyjnej 

papierowej (starsze). Ja przeglądam zdjęcia w wersji 
papierowej. Oglądam zdjęcia sama i razem z innymi 

osobami. Jak rozpoznaję lub ktoś inny rozpoznaje osobę 
na zdjęciu, to na odwrocie piszemy imię i nazwisko tej 

osoby. Dobrze byłoby również napisać, który to był rok. 

Niektóre osoby nadal przychodzą do WDpF, niektóre nie, 
a niektórych już nie ma między nami. Są również zdjęcia, 

które dokumentują stan lokalu kiedy WDpF rozpoczął 

działalność w 2001 roku. 
 Monika 

 

 
 

Spotkanie po Międzynarodowym Seminarium 
Clubhouse International.  W środę odbyło się 

pierwsze spotkanie, na którym dzieliliśmy się wrażeniami 

z udziału w Seminarium Clubhouse International.  
Na spotkaniu rozmawialiśmy na temat forum o roli 

edukacji w Domach-Klubach. Na początku spotkania 
obejrzeliśmy filmik, wypowiedź Allison Frank, członkini 

Genesis Club, a następnie krótkie nagranie przygotowane 

przez Alliance House. Następnie wraz z Robertem 
podzieliliśmy się naszymi wrażeniami z oglądania 

Seminarium. Doprowadziło to do bardzo ciekawej 

rozmowy na temat tego, w jaki sposób Dom-Klub może 
wspierać członków w osiąganiu ich celów edukacyjnych. 

W toku dyskusji udało nam się wypracować naprawdę 
ciekawe rozwiązania – mamy nadzieję, że wspólnie uda 

nam się włączyć je w działania Domu-Klubu! 
 Julia  

 

Nasze Seminarium promujące Zatrudnienie 

Przejściowe .  Każda osoba z Twojego otoczenia (sąsiad, 
ciocia, sprzedawczyni w pobliskiej piekarni, brat, córka, 

kolega, przełożona itp., itd.) to nasz potencjalny 

pracodawca Zatrudnienia Przejściowego. A że rozwijanie 
programu Zatrudnienia Przejściowego to nasza 

WSPÓLNA SPRAWA, to w imieniu swoim i WDpF już od  



dzisiaj możesz zapraszać na nasze Seminarium promujące 

program Zatrudnienia Przejściowego, które będzie  

24 listopada 2021 r., od 11:00 (do maks. 13:30), online na 
ZOOM. Z każdym dniem będzie znanych więcej 

szczegółów, bo przygotowania trwają. Każda pomoc mile 
widziana!  

Marta 

 

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 Olga. Zachęcamy do kontaktu!  

 

Apel –  Dbajmy o zdrowie! Drodzy Koledzy i Koleżanki 
oraz Kadro WDpF, dbajmy o zdrowie, bo mamy je tylko 

jedno. Gdy Wam coś dolega, to niezwłocznie idźcie do 

lekarza i nie odkładajcie tego na później. Bo czasami może 
to już być za późno. Lekarze leczą, a nie gryzą, zdrowie 

jest najważniejsze. A dla mnie też – siła ducha i wiara  

w Boga, Matkę Boską i Kardynała Wyszyńskiego oraz 

Papieża. A teraz krótko – trochę bagatelizowałem rady 

lekarzy i wysiadły mi obie nerki (od dwóch lat korzystam 
z dializ, które utrzymują mnie przy życiu), schyłkowa 

niewydolność nerek, niewydolność serca (od 12 lat 

rozrusznik serca), określenie lekarzy „serce moje  
to kapeć”.  

 

Na dodatek zbierała się woda w płucach, miałem 
trudności z oddychaniem i się strasznie męczyłem – 

trudności z wejściem po schodach. Spędziłem teraz 
prawie dwa miesiące w szpitalach dwóch, Szpitalu 

Bielańskim i Szpitalu w Otwocku. W Warszawie ściągnęli 

biopsjami 5 litrów wody, ale nie mieli odpowiedniego 
sprzętu, aby usunąć wodę z płuc do końca. Zostałem 

przetransportowany karetką do Otwocka, bo tam jest 

specjalistyczny Szpital a propos płuc i gruźlicy. Zostałem 
uśpiony do zabiegu. Tu spuścili prawie 8 litrów. Założyli 

specjalną rurkę, aby ściekało brudne osocze. W ciągu 
zabiegu 2 razy mnie ratowali, bo miałem obrzęk płuc. 

Podobno moje płuca się topiły. I dwa razy byłem po 

drugiej stronie. Prawie witałem się z tatą.  
 

Ale lekarze dokonali cudu, że żyję oraz modlitwa bliskich 

osób i błaganie abym żył. I moja modlitwa, aby było 
wszystko ok. Teraz pomału dochodzę do siebie, ale to 

trochę czasu minie, aby było dobrze. 

Więc jeszcze raz podkreślam, dbajmy o własne zdrowie, 

bo mamy je tylko jedno. Wiara jest dla mnie 

najważniejsza. Te osoby, które nie wierzą mogą tego, co 
napisałem nie czytać. Ale jak ktoś ma jakieś pytania,  

to chętnie odpowiem. To cud, że żyję i jestem wśród Was. 
Nowo stąpający po świecie, 

Piotr Ż. 
 

Sekcja Administracji 
 

Teksty do Newslettera 

bywają problematyczne 

ze względu na ich formę 
i  treść.  Powinny zawierać 

głównie informacje 

dotyczące Warszawskiego 
Domu pod Fontanną. 

Problemów dotyczących 
wartości tej treści jest co nie 

miara. Jednym z poru-

szanych zagadnień treści 
tekstu Tadeusza były tematy 

religijne. Wiesia wypowiadająca się podczas spotkania 

zarzucała problem „czucia się ważniejszym od innych  
i wchodzenia innym w wypowiedź. Doszliśmy wszyscy do 

wspólnego wniosku, że trzeba to wszystko przemyśleć, 

wyciągnąć własne refleksje i pomyśleć o ewentualnych 

zmianach na lepsze. Pozdrawiam, 
Sylwester, członek WDpF 

 

Co słychać w SA?  Ten tydzień był wyjątkowy z kilku 

powodów. Na spotkaniach było całkiem sporo osób, 
także dawno niesłyszanych, jak np. Robert, za to 

pracowniczo byliśmy mocno osłabieni, Agnieszka i Jacek 

na urlopach z przyczyn wyższych, a Kasia dopinała 
ostatnie sprawy związane z ważnym dla nas wszystkim 

wnioskiem (więcej przeczytacie w części Biura :).  

SA dzielnie wsparła Julia, dziękujemy!  

 

Wraz z nią i Pawłem B. z SZE zajmowałam się też 
intensywnie organizowaniem Soboty Rekreacyjno-

Towarzyskiej, przeprowadzonym bez tworzenia wniosku 

na ZG, co dało nam sporo swobody, ale też trochę stresu 
z powodu znikającego repertuaru i zmian planów na 

ostatnią chwilę ;)  

 
Odpadły nam także poniedziałkowe spotkania Sekcji  

z uwagi na święto i dzień wolny od pracy, więc nie 
działaliśmy tego dnia na miejscu i sprawami Newslettera 

zajęliśmy się nieco później. Za to na spotkaniach zdalnych 

i zdalno-stacjonarnych było dość gorąco (jak można 
przeczytać w powyższym tekście Sylwka :)), pojawiły się 

tematy udziału w spotkaniach ogólnodomowych  



i problematycznych fragmentów w tekstach zgłaszanych 

do Newslettera.  

 
Przez część tygodnia obsługiwałam też telefony zarówno 

SOD-u jak i SA, ale dałam radę :) Do zobaczenia 
i usłyszenia na spotkaniach! 

Olga 

 

 
Wspólnie dbamy o Dom-Klub: Jan odkurza, Olga sprawdza papier  

w drukarce 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Hurra! Na całe 20 minut przed terminem,  

4 l istopada o 15:40, Marta złożyła naszą ofertę 

w generatorze Miasta st.  Warszawy o wdzięcznej 
nazwie WITKAC. Poniżej jej próbka, czyli skrócony – tak 

na oko do jednej dziesiątej :) - fragment oferty  

mówiący o proponowanych działaniach:  
 

Projekt „Wykorzystaj szansę – warszawski program  

Zatrudnienia Przejściowego” będzie integralną składową 
działań WDpF, skoncentrowaną przede wszystkim na 

wspieraniu członków/członkiń WDpF w podejmowaniu  
i kontynuowaniu aktywności zawodowej, w szczególności 

na ogólnodostępnym rynku pracy. Poniżej trzy główne 

działania i tzw. formy aktywności przewidziane w każdym 
z nich.  

 

1. Wspieranie członków/członkiń we wchodzeniu na  

rynek pracy poprzez prowadzenie i rozwijanie  

programu Zatrudnienia Przejściowego w oparciu  
o międzynarodowy model Domu-Klubu. 

 Działania promocyjno-informacyjne wśród człon-

ków/członkiń WDpF w celu rekrutacji do  
programu Zatrudnienia Przejściowego. 

 Działania przygotowujące zrekrutowanych człon-

ków/członkinie do samodzielnego wykonywania 

obowiązków w miejscu Zatrudnienia Przejścio-
wego: wstępne przygotowanie na terenie WDpF 

oraz przeprowadzenie treningu w miejscu  

Zatrudnienia Przejściowego. 

 Zapewnianie członkom/członkiniom wsparcia  

w kontynuowaniu pracy w Zatrudnieniu  

Przejściowym.  

 Działania promocyjno-informacyjne wśród  

pracodawców zmierzające do zwiększenia liczby 

miejsc Zatrudnienia Przejściowego. 

2. Działania wspierające członków/członkinie w sferze 
społeczno-zawodowej w wymiarze indywidualnym  

i grupowym zgodnie z założeniami międzynarodo-
wego modelu Domu-Klubu. 

• Prowadzenie Samopomocowego Klubu Pracy. 

• Wspólne organizowanie i uczestnictwo  
w spotkaniach o ścieżkach zawodowych. 

• Wspólne organizowanie i uczestnictwo  

w profesjonalnych warsztatach szkoleniowych 
zwiększających kompetencje przydatne na rynku 

pracy z udziałem specjalistów. 

3. Ewaluacja i monitoring działań projektu.  
• Ewaluacja trafności, skuteczności i efektywności 

działań projektu z punktu widzenia jego 
adresatów – członków i członkiń WDpF 

• Monitoring i ewaluacja zgodności działań 

projektu z modelem Domu-Klubu. 
 

Koordynację prac i największą część pisania wzięła na 

siebie Marta, Kasia konsultowała i przygotowywała 
fragmenty, Danusia dołączyła do finalizacji budżetu. 

TRZYMAJCIE KCIUKI ZA POZYTYWNĄ OCENĘ KOMISJI! 
 

Przypominamy, że ciągle jeszcze możemy zgłosić 

kogoś do akcji  Szlachetna Paczka. Pamiętajmy 
jednak, że im później, tym mniejsze szanse na 

„zakwalifikowanie” się i otrzymanie paczki  

od darczyńców. 
 

Zespół  pracowniczy.  Marta była na urlopie  

2 listopada, Jacek od 3 do 5 listopada, Julia będzie  
12 listopada. Agnieszka K. jest na zwolnieniu lekarskim  

do 10 listopada, Ola De jest na zwolnieniu cały czas.  
Materiał z Biura przygotowała Kasia  



 
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. 
 

 
 
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 22.10.2021 r. 
 

Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 
Prowadzenie: Piotr Sz. 

Notowanie: Julia 

Łączenie: Ola i Marta 
Osoby obecne: Olga, Kasia, Paweł B, Sylwek, Wiesława, 

Ewelina, Krzysiek K, Maciek 
 

Na Zebraniu Generalnym nie omawialiśmy wniosków, 

przyjęliśmy harmonogram działań na kolejny tydzień. 

Ogłoszeń indywidualnych nie było. W sprawach  
z ostatniej chwili rozmawialiśmy na temat naszej oferty 

złożonej do Miasta st. Warszawy dotyczącej Zatrudnienia 
Przejściowego i innych działań prozatrudnieniowych  

w WDpF (m.in. Samopomocowy Klub Pracy, spotkania  

o ścieżkach zawodowych). Szczegóły dotyczące oferty 
znajdują się w części Biura. 
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