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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 

Olga. Zachęcamy do kontaktu! 
 

Sekcja Administracji 
 

W tym tygodniu działania Sekcji  Adminis tracji  

skupione były głównie na organizacji  
seminarium ,,Wykorzystaj szansę! Zatrudnienie 

Przejściowe w Twojej f irmie?'' , wydarzenia 
mającego za zadanie promowanie szlachetnej idei 

Zatrudnienia Przejściowego osób doznających kryzysów 

zdrowia psychicznego, a także pozyskiwanie nowych 
podmiotów uczestniczących w  tej formie zatrudnienia.  

Z wydarzeniem łączy się szereg działań mających na celu 

nadać mu większy rozgłos. W związku z tym 

zainicjowaliśmy akcję wysyłki zaproszeń do słuchaczy 

seminarium drogą e-mailową wraz z indywidualną 
zachętą do udziału w nim. Treść zaproszenia i listę 

adresatów przygotowywały Marta oraz Kasia. 

Promowaliśmy wydarzenie nie tylko drogą e-mailową.  
W tym celu powstał post i będą powstawać regularne 

posty na facebooku WDpF. Wydarzenie będzie 

promowane również na stronach innych 
zaprzyjaźnionych organizacji na facebooku, na przykład 

Fundacji eFkropka. Promocji tego wydarzenia posłuży 

przygotowana przez nas publikacja ogłoszenia na portalu 
ngo.pl. W czwartek 18.11 zostały dostarczone ulotki do 

Wydziału Spraw Społecznych Dzielnicy Ochota. Mamy  

nadzieję, że wszystkie te działania posłużą temu, aby 
członkowie WDpF lepiej odnajdywali się na rynku pracy. 

Pozdrawiam, 
Piotr R. 

 

 
 
Ukazał się kolejny, już piąty numer Biuletynu 

Doradców Obywatelskich!  Tak jak w poprzednich, 

wiele osób może znaleźć w nim coś dla siebie, ponieważ 
opisane są różnorodne życiowe trudne sytuacje i, co 

najważniejsze, wraz z konkretnymi podpowiedziami, jak 
można im zaradzić. Autorzy, aby uprościć zawiłe kwestie 

prawne i formalne przytaczają konkretne przykłady  

z życia, np. historię pana Józefa, który miał kłopot ze 
spłatą rat albo pani Anny, której nagle podwyższono 

opłaty za mieszkanie. Opisują, jakie kroki ktoś już podjął, 

podpowiadają gdzie się udać, o czym pamiętać – co jest 
bardzo przydatne zwłaszcza dla osób, które nagle znalazły 

się w trudnej sytuacji, a zawiłości formalne  

i nieznajomość prawa mogą przysparzać stresu i odbierać 



motywację do stawienia im czoła. W tym wydaniu dobrze 

i jasno opisano m.in. jak uzyskać status osoby 

niepełnosprawnej, czym się różnią orzecznictwa dla 
celów rentowych i pozarentowych i co wynika  

z orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Inne teksty 

mówią o sprawach mieszkaniowych, np. odwołaniu 

darowizny jaką jest nieruchomość czy kosztach  

we wspólnocie mieszkaniowej. Znajdziemy też dwa teksty 
związane z postępowaniem komorniczym, o wstrzymaniu 

egzekucji i o skardze na czynności komornicze. Inne wątki 

to pozew rozwodowy (dokładniej o orzekaniu o winie 
oraz o harmonogramie kontaktów rodzica z dzieckiem)  

i kwestia alimentów (2 teksty, jeden o wygaśnięciu 

obowiązku wobec dorosłego dziecka, drugi o egzekucji 
zaległych alimentów z emerytury). Jeśli chcesz przeczytać 

tekst na któryś z wymienionych tematów albo po prostu 
mieć ten numer Biuletynu na wszelki wypadek – zgłoś się 

do SA, chętnie go prześlemy na maila w pliku pdf :) 

Również na miejscu możesz go przeczytać na 
komputerach WDpF-owych lub za niewielką opłatą 

wydrukować.  
Olga 

 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Pełną parą szykujemy się do naszego seminarium 

„Wykorzystaj szansę! Zatrudnienie Przejściowe 
w Twojej f irmie?” .  Zastanawialiśmy się na przykład 

wśród jakich osób, firm, czy instytucji chcielibyśmy 
promować seminarium. Zdecydowaliśmy wysłać 

zaproszenia do współpracujących z nami przy różnych 

okazjach partnerów z obszaru zatrudnienia  
i edukacji, takich jak na przykład uniwersyteckie biura 

karier czy Państwowa Inspekcja Pracy. Za wysyłkę tych 

zaproszeń odpowiadała Julia. Z kolei Ania i Ola 
sprawdzały, którzy pracodawcy aktualnie prowadzą 

rekrutację i właśnie tam wysyłały zaproszenia. Ola 
kontaktowała się z osobami z WDpF, członkami  

i członkiniami z naszej Sekcji, którzy byli kiedykolwiek 

pracownikami Zatrudnienia Przejściowego oraz z tymi, 

którzy aktualnie pracują, by zachęcili swoich 

pracodawców do dołączenia. Monika i Julia przesłały 

zapytanie do jednego z Domów-Klubów, czy w trakcie 
seminarium możemy skorzystać z filmu ich autorstwa  

i choć wciąż czekamy na odpowiedź to… Julia pracowała 

nad napisami w języku polskim (nagranie jest po 
angielsku). Przygotowania są intensywne, ale mam 

nadzieję, że w środę zorganizujemy ciekawe wydarzenie, 
które zachęci naszych gości do uruchomienia w swoich 

miejscach pracy programu Zatrudnienia Przejściowego! 
Marta 

 

PS Choć miniony tydzień kręcił się przede wszystkim 

wokół seminarium, to daliśmy radę z innymi działaniami 

SZE: Odpowiadaliśmy za wszystkie spotkania 
śniadaniowe, Zebranie Generalne, Luźne Rozmowy, PJM, 

gimnastykę. Przygotowaliśmy spotkanie o ścieżkach 

zawodowych i wieczór wtorkowy. Mieliśmy cztery 

spotkania sekcji, wysłaliśmy „Wieści z Samopomocowego 

Klubu Pracy”, dzwoniliśmy i mailowaliśmy z członkami  
i członkiniami naszej Sekcji i każdego dnia, kiedy byliśmy 

na terenie WDpF, dbaliśmy o porządek w naszej sekcji  

i wspólnych przestrzeniach. 
 

Marta i Paweł szykują papierowe zaproszenia na seminarium. 
 

W Samopomocowym Klubie Pracy sporo się 

dzieje:  spotykamy się z członkami i członkiniami Domu 

Klubu, aby zaktualizować bądź stworzyć od początku 

swoje CV, które jest ważnym i pierwszym dokumentem 
jakie widzi rekruter. W miniony wtorek, do zapisanych 

osób, wysłaliśmy kolejne Wieści z SKP, w których 

znajdziecie bieżące informacje, a także sporo ofert pracy  
w różnych zawodach, które tym razem przygotował dla 

nas Piotr Sz. Następnego dnia uczestniczyliśmy  

w Spotkaniu o Ścieżkach Zawodowych, o których, 
prowadzący Jacek Ż. pisze tak: 

"W środę podczas spotkania poruszyliśmy temat rozmów 
kwalifikacyjnych. Temat dotyczył wszystkiego, co jest  

z nimi związane, a konkretnie tego jak się 

przygotowujemy do nich, jakie mamy sposoby na to. 
Każdy podał swoje przykłady, poznaliśmy wspólnie 

możliwe sposoby i scenariusze. Mówiliśmy także o tym 

jak przebiegały nasze dotychczasowe rozmowy 
kwalifikacyjne, jak się na nich czuliśmy i jakie mamy 

ogólne wrażenia. Wszystko o czym mówiliśmy pozwala 
nam bardziej oswoić się z tematem i nabrać 

więcej pewności co do takich spraw poprzez wspólne 

omówienie i poradzanie się." 
Ola S. 

 



Wieści z Biura WDpF 

 
Ten tydzień Biura, podobnie jak Sekcji,  stał pod 

znakiem naszego Seminarium pn. „Wykorzystaj 

szansę! Zatrudnienie Przejściowe w Twojej 
f irmie?”  (na platformie Zoom) w środę 24 listopada 

2021 r. w godzinach 11:00-13:30. W gronie Marta, Sylwek 
i ja (Kasia) powstał ramowy program spotkania: 

 

11:00-11:25  
Powitanie i rozpoczęcie seminarium „Wykorzystaj 

szansę! Zatrudnienie Przejściowe w Twojej firmie?” 

 
11:25-12:35  

Prezentacja programu Zatrudnienia Przejściowego:  
Co daje pracodawcom, a co zatrudnionym osobom i ich 

Domom-Klubom?   

 przykład dobrych praktyk ze świata – nagranie 
 prezentacja miejsca Zatrudnienia Przejściowego 

w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy –  

z udziałem pracodawcy, pracownika oraz osoby 
wspierającej to miejsce z ramienia 

Warszawskiego Domu pod Fontanną 

 efekty Zatrudnienia Przejściowego na świecie  
i w Polsce – trochę historii i sytuacja obecna. 

 
12:35-13:20 

Dyskusja: Czy i jakie korzyści dla pracodawcy 

dostrzegliście Państwo w programie Zatrudnienia 
Przejściowego? Jakie pojawiły się pytania i wątpliwości?  

 

13:20-13:30 

Podsumowanie i zakończenie seminarium. 

  
W trakcie wydarzenia przewidzieliśmy ponadto kilka 

uroczystych momentów, których nie zdradzamy  

w programie, związanych z podsumowaniami naszej  
20 letniej działalności.  

 

Na prośbę części zaproszonych gości oraz w związku  
z tym, że chcielibyśmy, aby Seminarium służyło dalszej 

promocji programu Zatrudnienia Przejściowego, 

zdecydowaliśmy się na jego nagrywanie. W przypadku 
braku zgody na nagrywanie, zachęcamy do udziału  

z wyłączoną kamerą i mikrofonem oraz ustawieniem 
wyłącznie imienia jako nazwę użytkownika. 

  

Przypominamy ścieżkę łączenia się na platformie Zoom: 
Link do wydarzenia: 

https://zoom.us/j/94817237813?pwd=RWsrNkpha1hmc

G02TVhPTzNVcktxdz09 

Meeting ID: 948 1723 7813 

Passcode: 288303 

Pozytywnie przeszliśmy ocenę formalną naszej 

oferty na program WYKORZYSTAJ SZANSĘ - 

WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJSCIOWEGO na kolejne trzy lata!  Razem  

z nami przeszło ją 14 innych organizacji. Niestety środków 

zaplanowanych na ten program w budżecie Miasta jest 

dużo mniej, niż oczekiwanych przez wszystkich, którzy 

złożyli poprawne oferty. Tym bardziej trzymajcie kciuki, 
by nasza oferta zyskała wysoką ocenę merytoryczną!  

 

Zespół  pracowniczy.  Agnieszka K. jest na zwolnieniu 
lekarskim do 8 grudnia, Ola De jest na zwolnieniu cały 

czas.  
Materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 19.11.2021 r. 
 

Odpowiadała: Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. 

Prowadzenie: Julia G. Sprawy techniczne: Ola S. 
Notowanie: Marta W. 

Pozostali uczestnicy: Wiesława D., Paweł B., Krzysztof K., 

Kasia B., Olga O., Jacek S., Jan M., Piotr Sz.   
 

Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych  

i stacjonarnych na tydzień 22-26 listopada 2021 r.  
W środę 24 listopada w godzinach 11:00-13:30 mamy 

nasze seminarium „Wykorzystaj szansę! Zatrudnienie 
Przejściowego w Twojej firmie?”. W związku z tym 

wydarzeniem, zrezygnowaliśmy z porannego spotkania 

SZE oraz Luźnych Rozmów, pozostałe spotkania bez 
zmian! 

 

Sprawy z ostatniej chwili: nasze seminarium „Wykorzystaj 
szansę! Zatrudnienie Przejściowe w Twojej firmie?”. 

 
Marta przedstawiła wstępny program wydarzenia. Będzie 

jeszcze szlifowany przez Kasię, Sylwka i Martę. Gotowy 

program będzie dostępny w poniedziałek 22 listopada 

2021.  

 

Po rozmowach w sekcjach, zdecydowaliśmy  
o nagrywaniu naszego seminarium. Jacek rozezna się  

w kwestii uzyskiwania zgód na nagrywanie od 

uczestników/uczestniczek seminarium. 
 

Nie było ogłoszeń indywidualnych. 
 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/94817237813?pwd=RWsrNkpha1hmcG02TVhPTzNVcktxdz09
https://zoom.us/j/94817237813?pwd=RWsrNkpha1hmcG02TVhPTzNVcktxdz09


 

 

1 

 
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. 
 

 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

