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Seminarium o Zatrudnieniu Przejśc iowym już za 

nami! Pojawiają się pierwsze opinie i relacje. Poniżej 
wrażenia Piotra: 

 
Według mnie Seminarium było bardzo udane i sprawnie 

przygotowane i przebiegało w serdecznej atmosferze 

wzajemnej chęci współpracy. Chcę pogratulować Marcie 
świetnego prowadzenia spotkania :) Widziałem u naszych 

potencjalnych pracodawców zaangażowanie, a nasi 

członkowie, którzy korzystali z Zatrudnienia 
Przejściowego, bardzo pozytywnie i ciekawie 

opowiedzieli o swoich doświadczeniach w tym zakresie. 

Cieszę się, że ja też mogłem się nimi podzielić :) 
Piotr 

 
O czym rozmawialiśmy na środowym spotkaniu 

Sekcj i?  Na spotkaniu Sekcji rozmawialiśmy  

o koordynowaniu działań po naszym Seminarium  
o Zatrudnieniu Przejściowym. Było niemal dla każdego 

oczywiste, że skoro nasza Sekcja ma w nazwie 

ZATRUDNIENIE, to rozwijanie dalszych relacji z gośćmi, 
który uczestniczyli w Seminarium będzie po naszej 

stronie. Na początek zadbamy o podziękowania za udział, 

w miarę możliwości osobiste wręczenie dyplomów dla 
Zasłużonego Pracodawcy Zatrudnienia Przejściowego, 

Przyjaciela Zatrudnienia Przejściowego oraz Pionierów 
Zatrudnienia Przejściowego. Zadbaliśmy też o czwart-

kowe spotkanie podsumowujące, na którym na świeżo 

osoby uczestniczące w Seminarium podzieliły się swoimi 
wrażeniami. 

Marta 

 
Pewnie wielu i  wiele z was spotkało s ię z nazwą 

„Polski Język Migowy”. Ma gramatykę mocno 

odmienną od tej stosowanej w polskim fonicznym  

i opiera się na gestach i mimice. W WDpF już od roku na 
Skypie mamy spotkania „Podstawy Polskiego Języka 

Migowego”. Od początku mają luźny charakter – nie ma 

żadnego odgórnego programu, temat ustalamy sobie 
według chęci i potrzeb. Jeżeli ktoś potrzebuje coś 

powtórzyć – nie ma problemu. Ocen nie wystawiamy ;)  
Jeżeli jesteś członkiem albo pracownikiem WDpF  

i interesuje cię PJM – zapraszamy! 
Marek i Ola 

 

 
 
Spotkanie z Polskim Językiem Migowym było moim 

pierwszym. Nigdy nie myślałam o lekcjach, ale bardzo 

lubię się uczyć nowych rzeczy i wydało mi się to  
bardzo interesujące. Traktuję to jako kolejne cenne 

doświadczenie na przyszłość, bo poznając tak 
podstawowe rzeczy jak alfabet będę mogła z kimś zacząć 

miganie. Spotkania mają bardzo fajną luźną formułę, 

prowadzący Marek jest super nauczycielem  
i dostosowuje lekcje do potrzeb – jak choćby powtórki. 

Obecnie uczymy się podstaw – alfabetu i dni tygodnia. 

Jeśli zastanawiacie się nad uczestnictwem to powiem, że 
WARTO! To będzie kolejna Wasza umiejętność, którą 

będziecie mogli się pochwalić przyszłemu pracodawcy. 
Ola, SZE 

 



Sekcja Obsługi Domu 

 
Gimnastyka z WDpF!  Niedawno na spotkaniu Sekcji 

Zatrudnienia i Edukacji podjęliśmy ważną decyzję – 

ustaliliśmy, że od  teraz gimnastyka odbywać się będzie 
tylko w piątki, w tych samych godzinach co dotychczas: 

od 11:15 do 11:40. Zrezygnowaliśmy z gimnastyki we 
wtorki, chociaż nie była to łatwa decyzja. Nasze zmiany 

były podyktowane frekwencją oraz wynikami ankiet, 

które przeprowadziliśmy w październiku.  
 

To niejedyna zmiana! Ustaliliśmy też, że od tego tygodnia 

możliwe jest prowadzenie gimnastyki przy muzyce.  
W zeszły piątek w gimanstyce wzięła udział rekordowa 

liczba osób – łącznie aż 7! Większość osób uczestniczyła 
na miejscu, natomiast zdalnie uczestniczył Marek. 

Zachęcam wszystkich do udziału w gimnastyce – dobra 

zabawa gwarantowana, jak również endorfiny i duma  
z wykonanych ćwiczeń. Każdy członek/członkini może 

dołączyć! Poziom ćwiczeń jest dostosowany do 

wszystkich – tak, żeby każdy miał możliwość wykonania 
ćwiczeń bez ryzyka kontuzji. Nie trzeba być ani 

rozciągniętym, ani wysportowanym. Dołącz do nas już  

w piątek i sprawdź na własnej skórze :) 
Julia 

 

  
 

Sekcja Administracji 
 

W SA jakiś czas temu pojawił się temat: jak chcielibyśmy, 

żeby wyglądały teksty do Newslettera. Tym razem głosem 
podzielił się Marian, członek SOD, który wybrał SA jako 

swoją tymczasową Sekcję. 

 
Chciałbym żeby teksty do Newslettera były …  lub 

jeśli już są, to żeby takie zostały – wystarczająco dla 

wszystkich jasne, zrozumiałe i wyczerpujące, wtedy mogą 
być zadowalające. Do danej osoby taki czy inny pogląd 

należy, takie czy inne reakcje bywają, jeśli dodatnie, to 

należy się z tego cieszyć, to wtedy możemy przechodzić 

do porządku dziennego. Jeśli pojawią się reakcje 

negatywne osób, które słuchają tekstu, to wtedy należy 
umiejętnie je przekonywać. Jeżeli nie uda się przekonać, 

to cierpliwie czekać na ciąg dalszy – żeby autor lub 

autorka tekstu miała czas na przeanalizowanie swoich 

myśli.  
Marian Ż. 

 

We wtorek 23.11 odbył się W ieczór Wtorkowy 

„Czego  sobie życzymy?”  poświęcony wzajemnym 
życzeniom i prezentom. Ja go poprowadziłem a Olga 

dzielnie łączyła. Więc pamiętamy o sobie i szczerze,  

i indywidualnie to sobie okazujemy, staramy się nie 
wpadać w rutynę składając sobie życzenia, no  

i wymieniamy się prezentami od serca. Przynajmniej  
w niektórych przypadkach.  

Jan 

 

 
 
Praca w Zatrudnieniu Przejściowym .  W związku  

z rozmowami o Seminarium, które odbyło się w środę 

chciałbym napisać krótki tekst, który ma opisać 
Zatrudnienie Przejściowe. Ponieważ dwukrotnie 

pracowałem w tymże Zatrudnieniu Przejściowym, 

uważam, że moje zdanie na ten ten temat może wnieść 
coś nowego. Przede wszystkim zostałem zachęcony przez 

mojego kolegę Andrew do zajęcia stanowiska kuriera na 
Woli. Po drugie, kolega Andrew wiedział, że lubię 

poruszać się pieszo. Chyba więcej nie potrzeba.  

 
Po tych kilku miesiącach otrzymałem pozytywną opinię  

w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ulicy 

Syreny na Woli. Następna moja praca w Zatrudnieniu 
Przejściowym polegała na opiece nad ogrodem  

w Wydziale Ekonomicznym na terenie Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ulicy Długiej. Praca ta była o tyle 

trudna, że ogród ten znajdował się w przejściu 

oddzielonym szklanym poddaszem. Wykonywaliśmy tę 
pracę we dwóch. Opieka nad roślinami była ciekawa  



i interesująca. Pielenie, podlewanie i przecinanie suchych 

pędów. Rośliny są bardzo wdzięczne za umiejętne  

i troskliwe podejście do ich życia, o czym mogłem się 
przekonać w czasie mojej pracy. 

Tadeusz 

 

Wieści z Biura WDpF 

  
UDAŁO SIĘ! To jest powszechna opinia o naszym 

Seminarium pn. „WYKORZYSTAJ SZANSĘ! 
ZATRUDNIENIE PRZEJŚCIOWE W TWOJEJ 

FIRMIE?”, które przeprowadzil iśmy w środę  

24 l istopada 2021 r. w godzinach 11:00 -13:30 
(na Zoomie).  

 

 
 

Było nas w sumie blisko 40 osób (39 mamy 
odnotowanych, być może ktoś dołączał „z boku”). 

Uczestniczyli między innymi byli, obecni i potencjalni 

pracodawcy, a także inni przedstawiciele m.st. Warszawy, 

Wojewody Mazowieckiego, organizacji pozarządowych, 

Ośrodków Pomocy Społecznej i wiele innych osób.  

Z naszej strony byli członkowie i pracownicy oraz 
członkowie naszego Stowarzyszenia. Dzięki obecności  

i zaangażowaniu uczestników w dyskusję, Seminarium 
było – nie tylko naszym zdaniem! – interesujące i żywe. 

Chcecie wiedzieć jak było? Poniżej garść informacji:  

 

• Seminarium otworzył w końcu… Joel Corcoran, 
dyrektor wykonawczy Clubhouse International!  

W ostatniej chwili nadesłał nam nagranie z przemiłym 

powitaniem i docenieniem naszych gości. 
 

• Pierwszym punktem był filmik nagrany przez Dom-
Klub na Florydzie ilustrujący spotkanie reprezentanta 
Domu z pracodawcą. Pokazywał on jak w praktyce 

może wyglądać pozyskiwanie zgodnych ze 

Standardami miejsc Zatrudnienia Przejściowego.  
 

• Nadaliśmy honorowy tytuł PRZYJACIELA 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO p. Mirosławowi 

Starzyńskiemu, dzięki któremu 15 lat temu powstało  

i do dziś działa nasze najdłuższe i naprawdę świetne 
miejsce ZP. Był to dla nas bardzo przyjemny moment, 

a wyglądało na to, że dla p. Mirosława Starzyńskiego 

był takim również! 

 

• Tytuł ZASŁUŻONEGO PRACODAWCY ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO otrzymał zaś Urząd Dzielnicy Wola 

m.st Warszawy, w ramach którego wspomniane wyżej 
miejsce działało i działa nadal, pomimo że  

p. Mirosław Starzyński już tam nie pracuje. Bardzo 

miło nam było gościć i przekazać tytuł na ręce  
p. Joanny Goździelewskiej, Naczelniczki Wydziału 

Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola. 

 

• Nadaliśmy również dwa tytuły PIONIERA 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO: Urzędowi Pracy 

m.st. Warszawy, gdzie w 2003 roku powstało pierwsze 
w Polsce miejsce ZP oraz Agencji Turystyki Językowej 

Lingwista, gdzie powstało drugie w kolejności, ale 

pierwsze miejsce ZP w sektorze prywatnym.  
Oba zostały odebrane przez reprezentantki 

pracodawców. Było to dla nas ważne – pokazywało, że 

ciągle łączą nas więzi z dawnymi pracodawcami. 
 

 
 

• Kluczowym punktem programu była prezentacja 
aktualnie działającego miejsca ZP w  Urzędzie Dzielnicy 

Wola m.st. Warszawy. Z perspektywy pracodawcy 

opowiedziała o nim p. Joanna Goździelewska,  
a z perspektywy opiekunki miejsca ZP Marta. 

Przygotowaną wcześniej wypowiedź pracującego jako 

kurier Kajetana, odczytała Ania z SZE, ponieważ 
Kajetana rozłożyła choroba, a jego łącza IT problemy 

techniczne :).  Super było jednak to, że udało się 

Kajetanowi dołączyć do dyskusji i dać swój własny tym 
razem głos.  

 



• W dyskusji znalazł się między innymi arcyciekawy 
wątek, wracający też ciągle w rozmowach w WDpF: 

czy chodzi nam o dobre relacje z innymi czy dobrą 

pracę? Na Seminarium odnosiło się to do miejsc pracy, 
ale na pewno można mówić o pewnej analogii z Dniem 

Zorientowanym na Pracę w Domach-Klubach. 
Zapewne wszędzie, gdzie ludzie spotykają się wokół 

zadań do wykonania, ważne jest jedno i drugie – na 

zasadzie synergii.  
 

Dostaliśmy sporo sygnałów, w tym od potencjalnego 

pracodawcy, że przedstawiliśmy Zatrudnienie 
Przejściowe  w sposób naprawdę ciekawy  

i przekonujący. Na pewno zyskaliśmy jego nowych 
zwolenników! DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM! 

 
Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO" jest współfinansowane ze środków 

m.st. Warszawy. 

 
Uwaga, udało się nam nagrać całe Seminarium!  

Będziemy do niego wracać w WDpF. Jeśli ktoś z Was, 

drodzy czytelnicy Newslettera, chciałby się z nagraniem 
zapoznać, prosimy dać znać, ustalimy jaką ścieżką to 

zrobić.  

 

Po Seminarium zarówno Sekcje,  jak i  Biuro, 

planują ser ię działań mających na celu jak 

naj lepsze wykorzystanie go dla rozwoju naszego 
Zatrudnienia Przejściowego.  W trakcie jest wysyłka 

podziękowań do wszystkich uczestników, indywidualne 

kontakty z najbardziej zainteresowanymi 

osobami/podmiotami, a także nasze spotkania w WDpF. 

Na pierwszym z nich (przeprowadzonym przez SZE) 
podzieliliśmy się ogólnymi wrażeniami o Seminarium. Na 

kolejnym (zaproponowanym przez Biuro) planujemy 

porozmawiać o jego „kuchni” – organizowaniu  
i przygotowywaniu się do Seminarium. Termin  

w ustalaniu.  

 
Zespół pracowniczy.  Julia była na urlopie  

23 listopada, Jacek będzie w dniach 2 i 3 grudnia, 
Agnieszka K. jest na zwolnieniu lekarskim do 8 grudnia, 

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

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 26.11.2021 r. 
 
Odpowiadała: Sekcja Administracji.  

Prowadzenie: Olga  

Sprawy techniczne: Kasia   
Notowanie: Jacek 

Pozostali uczestnicy: Paweł B., Marta, Ola S., Tadeusz, 

Krzysztof K., Mirosław H. 

 

Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych  
i stacjonarnych na tydzień 29 listopada - 3 grudnia 2021 

r. Nie było ogłoszeń indywidualnych ani spraw z ostatniej 

chwili. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
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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