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Sekcja Administracji 
 

Dzwoni do ciebie bank, policja, Biuro Informacji  
Kredytowej? W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie 

pracownik BIK, aby poinformować mnie o tym, że mój 

wniosek o pożyczkę na 10 tys. zł w banku PKO zostanie 
rozpatrzony pozytywnie, tylko trzeba w nim uzupełnić 

kilka drobnych informacji. Zwracał się do mnie imieniem 
i nazwiskiem, wiedział, w jakim banku mam konto, ale tak 

się składa, że nie planowałem brać żadnej pożyczki. 

Mężczyzna oznajmił, że w takim razie to ktoś inny próbuje 
wykorzystać moje dane i że takie przestępstwo trzeba 

natychmiast zgłosić na policję i zatrzymać udzielanie 

pożyczki oszustowi. Przestraszyła mnie wizja takiego 
zobowiązania. Przekazywałem konsultantowi kolejne 

informacje, których potrzebował, aby powstrzymać bank 
przed udzieleniem pożyczki „na mnie” komuś innemu… 

 

Nie, chwila, wróćmy do początku! Danych nie podałem, 
zamiast tego się rozłączyłem, bo od początku rozmowy 

wiedziałem, że coś jest nie tak. Mimo to mnie to 

zestresowało, może to prawda? Zadzwoniłem do BIK, aby 
upewnić się, że tamten mężczyzna wcale nie był tym, za 

kogo się podawał. Sama ta instytucja pół roku temu 

odnotowywała ok. 40 zgłoszeń takich prób podszywania 
się pod swoich pracowników dziennie!  

 
Powszechne ostatnio próby telefonicznych oszustw mają 

podobny schemat:  

1. Podszywanie się pod prawdziwe numery (tzw. 
spoofing callerID) – na twoim telefonie pokazuje się 

prawdziwy numer lub nazwa instytucji, banku. 

Przedstawienie się poważnie brzmiącym 
stanowiskiem (np. specjalista ds. 

cyberbezpieczeństwa).  
2. Zdobycie zaufania przez podanie twoich danych, 

często powszechnie dostępnych np. w wyniku 

wycieku ze sklepu internetowego – imienia, 

nazwiska, banku, którego jesteś klientem, adresu 

email, telefonu. 

3. Wywołanie poczucia zagrożenia i presji czasu 

poprzez wyjaśnienie, że bez szybkiej reakcji nie uda 
się powstrzymać włamania na twoje konto czy 

fałszywego wniosku o kredyt i w efekcie stracisz duże 
pieniądze. 

4. Prośba o przekazanie, w celu ratowania sytuacji, 

danych logowania do bankowości internetowej lub  
o zainstalowanie na komputerze/smartfonie 

oprogramowania. 

5. Wyczyszczenie konta. 
 

Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, pamiętaj, że: 

Pracownik banku, innej instytucji czy policjant nie zapyta 
cię nigdy o dane do logowania do aplikacji lub strony 

banku, numer karty ani kod CVV. Nigdy też podczas takiej 
rozmowy nie powinniśmy ściągać i instalować żadnego 

oprogramowania ani aplikacji. 

 
Warto przerwać rozmowę, a następnie samodzielnie 

zadzwonić na infolinię instytucji – jeśli telefon był 

prawdziwy, osoba odbierająca telefon sprawdzi to  
i przekaże ci, o co chodzi. Jest jednak spora szansa, że 

wyłącznie pogratuluje czujności i wyjaśni, że nie dzwonią 
do klientów z takimi sprawami.  

 

Ofiarami tych przekrętów pada wiele osób, często tracą 
oszczędności całego życia. Ostrożność jest szczególnie 

ważna, dlatego że przy odpowiednio sprofilowanym 

ataku i stresie, na socjotechnikę jesteśmy podatni 
wszyscy.  

Przygotował Jacek korzystając głównie z kilku artykułów  

na portalu niebezpiecznik.pl, m. in. tego 

 

W środę przeprowadziłyśmy w WDpF spotkanie  

o nowych zasadach naszego Okresu Orientacji (OO). 
Przedstawiłyśmy propozycję opisu optymalnego OO  

w 6 punktach. Wiesława je odczytywała, Kasia notowała  

https://niebezpiecznik.pl/
https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-modyfikacje-oszustwa-na-pracownika-infolinii-banku/


wspólne ustalenia. Udało się wypracować konsensus 

odnośnie 5 z nich. Szósty wzbudził burzliwą dyskusję. 

Rozmawiamy o nim teraz w SA, ale na razie nie udało się 
uzyskać wspólnej opinii co do czasu trwania OO.  

Kasia i Wiesława  

 

 
Pierwszy punkt przyjęty na spotkaniu o OO 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Giełda umiejętności już ruszyła!  Zapraszamy do 

korzystania i dzielenia się swoją wiedzą z innymi 

osobami! Każdy członek i członkini społeczności WDpF 
może dołączyć :) Aby się zgłosić wypełnij ten formularz 

(link do fomularza na Google Forms). 

 
Następnie Sekcja Zatrudnienia i Edukacji zadba o to, by 

wywiesić Twoje ogłoszenie na tablicy przed SZE i dodać 

do pliku w wersji cyfrowej. Już osiem osób skorzystało  
z tej możliwości - Piotr, Aneta, Justyna, Daniel, Bogdan, 

Maciek, Andrew i Krzysiek. Piotr oferuje między innymi 
pomoc w nauce włoskiego i angielskiego, Aneta może 

wspomóc Cię w zrobieniu CV w Canvie, a Daniel chętnie 

podzieli się wiedzą z zakresu matematyki, informatyki  

i fizyki. Brzmi ciekawie? :) A to jeszcze nie wszystko! 
Szczegóły ogłoszeń znajdziesz na tablicy przed SZE oraz 

pod tym adresem (link do Arkuszy Google). 
 

Bardzo Cię zachęcamy do zapoznania się z możliwościami 

wspólnej nauki w WDpF! Zdobywać wiedzę i umiejętności 
możesz w Sali EDU lub indywidualnie umówiając się poza 

Domem-Klubem.  

 
Każdy z nas może przekazywać wiedzę drugiej osobie – 

nie musisz mieć doświadczenia, ani wykształcenia, 

wystarczą Twoje chęci! 
Julia i Paweł 

 

O Clubhouse International –  kontynuacja.   

W ubiegłym tygodniu poznaliście bliżej pierwszą 

przewodniczącą Clubhouse International, Judith Gartner. 
W dzisiejszym numerze przedstawiamy Jennifer Tedesco, 

obecną przewodniczącą organizacji, do której należymy. 

Nad tłumaczeniem pracowały Magda i Marta. 
 

 
Jennifer Tedesco, źródło: Newsletter Clubhouse International 

 

ZMIENIAJĄC WIZJĘ W RZECZYWISTOŚĆ: NASI LIDERZY. 
Nasza obecna Przewodnicząca Zarządu, Jennifer 

Tedesco, jest arteterapeutką, wykładowczynią w School 

of Visual Arts (szkoła sztuk wizualnych) w Nowym Jorku. 
Jen ma bogate doświadczenie międzynarodowe w pracy 

z ludźmi zmagającymi się z wyzwaniami zdrowia 

psychicznego i traumą, w tym z osobami, które przeżyły 

przemoc ze względu na płeć, zbrodnie wojenne i klęski 

żywiołowe. W swojej pracy Jen łączy uzdrawiający aspekt 
kreatywnego procesu tworzenia sztuki z technikami 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaGeMe_y-4G9hHOWLdPLMhD_joLYhbHU6elRwO5VkqHD9VgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaGeMe_y-4G9hHOWLdPLMhD_joLYhbHU6elRwO5VkqHD9VgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPCl4tJTCA-0L8M_HczzFWkhgRuRil31kG4LlQqhDJ0/edit?usp=sharing


psychoterapeutycznymi w celu poprawy samopoczucia  

i zdrowia psychicznego osoby. 

„Moją wizją, jako Przewodniczącej Zarządu, jest 
rozszerzenie sieci Domów-Klubów na cały świat, 

zwłaszcza w krajach o średnich i niskich dochodach; 
wzmocnienie i zjednoczenie sieci Domów-Klubów 

poprzez szkolenie, akredytację, mentoring oraz 

rzecznictwo; zróżnicowanie i rozwój naszego Zarządu 
oraz zwiększenie świadomości społecznej nt. naszego 

modelu zdrowienia. W imieniu pracowników  

i Zarządu Clubhouse International, mogę powiedzieć, że 
jesteśmy tutaj dla Ciebie. Razem możemy dotrzeć do 

większej liczby osób i odmienić świat zdrowia 

psychicznego: Jesteśmy Clubhouse International”. 
 

Dziękujemy Jen, że jesteś drogą przyjaciółką  

i orędowniczką Modelu Domu-Klubu. 

 

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 Sekcję 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 lub Kasia. Zachęcamy do kontaktu!  

 

 
 
W dniu 22.02.2022 miało miejsce spotkanie 

komisji  rekrutacyjnej  w składzie Sylwester, Grzegorz 

– ze strony członków oraz Olgi i Kaśki – ze strony pracow-

ników WDpF. Podczas rozmów z kandydatami i kandydat-

kami, padły ciekawe pytania i odpowiedzi ze strony osób 
z komisji jak i tych kandydujących na stanowisko pracow-

nika SOD-u. Myślę, że wszyscy byli pod wrażeniem 
ciekawości, jaką daje praca w komisji, jak i jej finalnego, 

miejmy nadzieję, efektu. Pozdrawiam serdecznie, 
Sylwester z SOD, aktualnie z SA 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Rekrutacje nowych pracowników w toku:  
1. Komisja rekrutacyjna, której zadaniem jest 
zatrudnienie pracownika projektu „WYKORZYSTAJ 
SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
PRZEJŚCIOWEGO” zdecydowała o przedłużeniu 
rekrutacji.  
2. Komisja rekrutacyjna, która ma zatrudnić 
pracownika do SOD (na razie przy SA) przeprowadziła 
prawie wszystkie rozmowy rekrutacyjne; jedna została 
przełożona na wtorek 1. lutego. Ze strony Komisji 
rozmawiali: Sylwester O., Grzegorz G, Olga O. i ja (Kasia). 
W poniedziałek 28 lutego i w czwartek 3 marca będziemy 
mieli w SA dni próbne. Zachęcamy członków SOD i SA do 
obecności i współpracy! Im więcej będzie się w tych 
dniach działo, tym więcej doświadczeń i wniosków z nich 
wyniknie – zarówno dla kandydatów do pracy, jak i dla 
nas. Warto zrobić wszystko co możliwe, by ostateczna 
decyzja o zatrudnieniu pracownika do SOD okazała się 
trafna i cenna na długie lata!  
 
Są szanse na wznowienie Zatrudnienia 
Przejściowego w Szpitalu Wolskim!  Na razie  
w formule zbliżonej do zasad ZP, z nadzieją na rozwój  
w kierunku pełnego miejsca/miejsc Zatrudnienia 
Przejściowego. W środę wysłane zostało pismo w tej 
sprawie do p. Mazura, Dyrektora Szpitala Wolskiego. 
Będziemy informowały o postępach sprawy. 
 
Marta uczestniczyła w webinarium Clubhouse 
International dotyczącym „Clubhouse Giving 
Day”.  Chodzi o dzień 1 czerwca 2022, który będzie już 
drugim takim corocznym dniem ustanowionym przez 
Clubhouse International. Domy-Kluby są zaproszone do 
świętowania w tym dniu naszej międzynarodowej sieci,  
a także promowania się w lokalnej i szerszej społeczności 
oraz zbierania funduszy. Clubhouse International 
zorganizowało w tym celu specjalną platformę w tym 
zestaw grafik i przydatnych komunikatów. Dołączenie do 
tej platformy jest dla nas dość dużym wyzwaniem – 
zobaczymy, czy damy radę to zrobić w tym roku.  
 
 



Biuro uporało  się już ze wszystkimi 
dokumentami i  uzupełnieniami dotyczącymi 
sprawozdań z naszych umów za rok 2021. 
Dziękujemy SZE za pomoc w dostarczeniu ostatnich 
dokumentów do Biura Pomocy i Projektów Społecznych 
m.st. Warszawy.  
 
Zespół pracowniczy.  Julia miała urlop 25 lutego, 
Marta będzie miała 28 lutego. Ola De jest na urlopie 
macierzyńskim. 

materiał z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 25.02.2022 
 

Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 
Prowadzenie: Marta W. 

Notowanie: Ola S. 

Łączenie: Marta 
Ponadto obecni: Maciej Cz., Jacek S., Olga O., Piotr C., 

Artur G., Natalia, Jacek Ż., Maciek G., Paweł Be. 
 

Przyjęliśmy harmonogram na kolejny tydzień. Wniosków 

nie zgłoszono. 
 

Ogłoszenia:  

Daria- nadal ma do oddania rolki, rozmiar 41, kolor 
czarny, nowe, 

Ula J.- która przebywa w ZOL Pruszków, potrzebuje ubrań 
damskich, rozmiar M-L. Szukamy także osoby chętnej, 

która zawiezie Uli powyższe rzeczy. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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  

finansowane 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/

