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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 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 Kasia i Beata – nowa pracowniczka :) Zachęcamy do 
kontaktu!  

 

Sekcja Administracji 

 

W tym tygodniu działania naszej Sekcji skupiły się 
przede wszystkim na przygotowaniach do 

nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Zajmowaliśmy się 
sprawą listów świątecznych do członków WDpF. 

Ustaliliśmy, że będziemy je wysyłać do osób, z którymi nie 

mamy kontaktu, osób w trudnej sytuacji, osób w DPS, 
szpitalach i ZOL-ach. Pracowaliśmy nad zawartymi w liście 

życzeniami. Zaplanowaliśmy, że w treści listu będzie 

zachęcenie do bywania w WDpF oraz informacje  
o spotkaniu świątecznym i możliwościach kontaktu,  

a także wieści z WDpF. Wspólnie zgodziliśmy się,  
że spotkanie świąteczne odbędzie się 15 kwietnia  

w godzinach 11:00-13:00, a forma spotkania będzie 

mieszana – telefoniczna, internetowa i stacjonarna. 
Zgodziliśmy się również na to, że godziny działania WDpF 

w tym dniu to 9:00-14:00. Większość osób na spotkaniu 

Sekcji zgodziło się na zniesienie limitu osób w WDpF tego 
dnia. Ponadto w tym tygodniu Wiesława z SA prowadziła 

Wieczór Wtorkowy na temat: co dobrego spotkało nas  

w życiu? 
Piotr R. 

 

 

 
Beata i Konrad zszyli nasz nowy chodnik 

 
Sprawozdanie z wycieczki  w ramach Soboty 

rekreacyjno-towarzyskiej WDpF. W sobotę,  

26 marca, o 11 zaczął się  spacer z panią Basią – 
przewodniczką, po okolicach Placu Trzech Krzyży. 

Spotkaliśmy się z Martą, Olą, Pawłem, Robertem  

i Sylwestrem przy pomniku Wincentego Witosa. Stamtąd 
wyruszamy. Pani Basia miała urządzenie wzmacniające jej 

głos. Najpierw opowiedziała nam o szkole, która była  
w miejscu pomnika – to była szkoła imienia Królowej 

Jadwigi. Siedziba tej szkoły była zmieniana. W końcu 

szkoła „wylądowała” na ulicy Woronicza. Skończyła 

ją Maria Skłodowska i nasza Kasia.  

 

Potem przeszliśmy do budynku, w którym mieści się 
Instytut Głuchoniemych. Jego założycielem był  

Ks. Falkowski. Przy Instytucie jest pomnik harcerki, która 

była jego współzałożycielką. Tam znajduje się Domek 
Holenderski, który był projektu Merliniego – Włocha  

z okolic jeziora COMO. Tam działali inni włoscy architekci. 
Potem pani Basia opowiedziała nam – to była liczna grupa 

słuchaczy, około 20 osób – opowiadała o kamienicy 

numer 8. A następnie była mowa o pierwszej 
warszawskiej aptece. Właścicielem jej był pan Clave. Była 

ona przeszklona, aby wszyscy warszawiacy widzieli jak 



powstają leki. Potem skierowaliśmy się na ulicę Książęcą 

– tam znajduje się budynek w stylu neogotyckim. Jest to 

budynek parafii św. Aleksandra. Tam rezydował papież 
Pius XI. Kiedy nasz papież św. Jan Paweł II był  

w Warszawie, tam właśnie mieszkał – są tam dwie tablice 

informujące o tych wydarzeniach. Potem weszliśmy na 

skarpę nad ulicą Książęcą. Pani Basia opowiadała nam też 

o rodzinie Księcia Józefa Poniatowskiego. Mówiła dużo  
i barwnie, a my marzliśmy, wiatr hulał, a słońca ani śladu. 

Robert mówił, że zapowiadali, że będzie zimno. 

 
Na koniec pani Basia sprowadziła nas do Eliseum – 

miejsca, które być może będzie restaurowane – to piękna 

grota z salą przykrytą kopułą z kasetonami, a na górze 
latarnią dopuszczającą światło. Po tym wszystkim my  

z WDpF-u zatęskniliśmy za ciepłym wnętrzem 
i  poczęstunkiem. Wsiedliśmy wszyscy w 116, które 

jakimś cudem podjechało – przez Plac Trzech Krzyży  

i Aleje Ujazdowskie, wysiedliśmy na przystanku Aleje 
Ujazdowskie przy  Bagateli i znaleźliśmy herbaciarnię 

Niepodległa. Wpuszczono nas pomimo, że tam odbywał 

się  wywiad z aktorem  amerykańskim, który  towarzyszył 
amerykańskiemu prezydentowi przebywającemu  

w naszym kraju. Po rozgrzaniu się poszliśmy do Rozdroża 
i rozstaliśmy się po miło spędzonej sobocie. 

Tadeusz S., z niewielką, ale znaczącą pomocą Grzegorza 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

W poszukiwaniu pracodawcy. Targi pracy 
ABSOLVENT Talent Days.   

 

Ola S., SZE: W ostatni wtorek 05.04, wybraliśmy się 
wspólnie na pierwsze w tym roku stacjonarne targi pracy, 

które odbyły się na PGE Narodowym. Swoją drogą, 

zobaczyłam stadion od środka po raz pierwszy. Jeśli 
chodzi o mnie, to porozmawiałam z trzema dobrymi 

„kandydatami” na pracodawcę Zatrudnienia 
Przejściowego. Teraz się z nimi kontaktuję i zobaczymy. 

Trzymajcie kciuki! Dla każdego z nas te targi były ciekawe. 

Zobaczcie sami… 
 

Piotr, SOD: Na targach dowiedziałem się, że w większości 

instytucji państwowych osoby z niepełnosprawnością nie 
będą dyskryminowane w procesie rekrutacji. Co więcej, 

jeśli oferta zawiera notkę o wyrównywaniu szans,  
to osoba z niepełnosprawnością ma pierwszeństwo  

w przyjęciu na to stanowisko. Oznacza to, że taka osoba, 

jeśli przekroczy pewien próg punktów rekrutacyjnych,  
to nieważne jak wypadła konkurencja, ta osoba  

z niepełnosprawnością dostanie stanowisko. Zatem  

w prawie każdej ofercie pracy instytucji państwowej, 

osoba z niepełnosprawnością będzie miała łatwiej  

z dostaniem pracy. 
 

Agnieszka K., SZE: Moje wrażenia były bardzo pozytywne. 

Pierwszy raz byłam na takich dużych targach na takim 

dużym obiekcie sportowym. Nie byłam sama – 

zaprosiłam 2 koleżanki z byłej pracy: Agnieszkę  
i Małgosię. Małgosia dzięki Targom spotkała kolegę, 

Piotra Sz. – odnowili stare kontakty. Atmosfera też była 

super, było dużo pracodawców i od każdego próbowałam 
czegoś się dowiedzieć na temat pracy bądź jakiegoś 

stażu. Wydaje mi się, że to było super doświadczenie,  

a poza tym po raz pierwszy umówiłam się z ludźmi  
z WDpF poza nim! No i oczywiście Ola spisała się na 

medal! 
 

 
 

Krzysiek J., SZE: Na targach było dosyć dużo stoisk 
potencjalnych pracodawców. Na niektórych z nich były 

rozdawane różne gratisy. Sztandarowe stanowiska to 

Redbull, gdzie były rozdawane energetyki, Coca Cola, 
która również rozdawała darmowe napoje oraz Duda, 

gdzie rozdawane były... kabanosy :) 

 

 
 



Jak SZE może Ci pomóc w kwestiach 

edukacyjnych?  Poniżej kilka sposobów :) Dokładną 

rozpiskę znajdziesz na plakatach, które są umieszczone 
na tablicach w WDpF. 

 Korzystanie z giełdy umiejętności 

 Pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, 

aplikowaniu do szkoły 

 Wspólne szukanie możliwości kształcenia, kursów, 

szkoleń 

 Pomoc w znalezieniu i dołączeniu do kursów  

i szkoleń online – oraz udostępnienie przestrzeni  

w EDU, jeśli nie możesz w nich uczestniczyć z domu 

 Wyznaczenie celów edukacyjnych i pomoc  

w tworzeniu planu nauki – i jeśli chcesz, regularne 

spotkania z kimś z członków/pracowników,  
by wspólnie się motywować i obserwować postępy  

 Wizyty na uczelni, spotkania z Biurem Karier  

 Spotkania z innymi osobami, które mogą podzielić się 

swoją historią i ścieżką edukacyjną  

 Spotkania edukacyjne prowadzone przez członków 

społeczności WDpF 

 Korzystanie na miejscu z biblioteczki edukacyjnej  

w EDU lub wypożyczenie książek do domu 
Julia 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Ruszyła zbiórka Clubhouse International  na 

nasze działania adresowane do osób z Ukrainy 
doświadczających problemów zdrowia 

psychicznego! Przez cały tydzień trwały intensywne 

ustalenia z Jackiem Yatsko odnośnie publicznej informacji 

na ten temat. Konsultowaliśmy tekst ogłoszenia i zdjęcia 

z WDpF. Oto jedno z nich: 
 

 

Cały efekt jest tutaj  https://clubhouse-intl.org/ukraine  

Promujmy wszyscy!  

 
Pracuje już grupa/zespół roboczy koordynujący 

ww. działania  adresowane do osób z Ukrainy ,   

w składzie:  

 Jakub T. – reprezentant Rady Koordynacyjnej 

 Wiesława D., Magda W. – reprezentantki 

społeczności członkowskiej WDpF 

 Marta W., Danuta D. i ja (Kasia B.) – Biuro WDpF  

W tym właśnie gronie Kasia omawiała nasze ustalenia  
z Clubhouse International dotyczące ogłoszenia zbiórki  

i korespondowała z Jackiem Yatsko i Normą Arnold. 
Marta konsultowała w międzyczasie z Miastem warunki 

prowadzenia naszych działań zgodne z oczekiwaniami 

Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy – 
jest ogólna zgoda telefoniczna, czekamy na obiecany 

mail. Danusia przygotowała odrębne konto bankowe do 

przelewów z Clubhouse International.  
 

Przed nami spotkanie, na którym lepiej się poznamy, 

ustalimy dalszy tryb współpracy i podzielmy najbliższe 
zadania. I przyjmiemy wreszcie nazwę naszej grupy :)  

 
Rekrutacja pracownika do SZE na ostatniej 

prostej! Trzymajmy kciuki, by w poniedziałek  

11 kwietnia Komisja rekrutacyjna ostatecznie wybrała 
nowego pracownika projektu WYKORZYSTAJ SZANSĘ – 

WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA 

PRZEJŚCIOWEGO!  
 

Zespół pracowniczy .  Julia G. była na urlopie  
4 kwietnia, Kasia B. będzie 14 i 15 kwietnia. Ola De. jest 

na urlopie wychowawczym.  
materiał z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 8.04.2022 
 

Za Zebranie Generalne odpowiadała Sekcja Zatrudnienia 

i Edukacji, prowadziła Ola S., notowała i łączyła Marta W. 

Ponato obecni byli: Wiesława D., Maciej Czern., Kasia B., 
Olga O., Beata P., Ryszard Ch., Witek D., Piotr Sz., Michał 

R., Ewa S., Tadeusz S., Paweł B., Robert B.,  
Jacek S., Jan M., Monika K., Piotr C. 

 

Sprawy z ostatniej chwili: 
-- INFORMACJA O SPOTKANIU ŚWIĄTECZNYM: obie 

Sekcje, Biuro i Rada Koordynacyjna zdecydowały, że 

15.04.2022 r., czyli w dniu spotkania świątecznego 
podnosimy limit osób przebywających na terenie WDpF  

z 15 do 20 osób. Osoby chcące przyjść do WDpF w dzień 

https://clubhouse-intl.org/ukraine


spotkania świątecznego mają umawiać się w swojej sekcji 

podając przedział czasowy, w którym będą w WDpF. 

Pracownicy będą wpisywać chętne osoby do tzw. 
„Harmonogramu działań stacjonarnych”. Dzięki temu 

będziemy na bieżąco monitorować, czy nie 

przekroczyliśmy limitu 20 osób. 

-- PROŚBA ZWIĄZANA ZE ZBIÓRKĄ ORGANIZOWANĄ 

PRZEZ CLUBHOUSE INTERNATIONAL-ICCD: ICCD chce 
przed weekendem uruchomić zbiórkę środków na 

wsparcie osób z Ukrainy doświadczających problemów 

zdrowia psychicznego (mowa o wspólnej akcji WDpF  
i ICCD). Potrzebne są do tego zdjęcia związane z WDpF. 

Mamy być w gotowości do szukania nowych zdjęć, 

gdybyśmy nie uzyskali zgód od osób będących na 
zdjęciach wybranych przez Clubhouse International. 

 
Przyjęliśmy w całości wniosek SZE dot. zasad panujących 

na spotkaniach WDpF i reagowania na sytuacje,  

w których osoba nie trzyma się ustalonych zasad. Wniosek 
wchodzi w życie od poniedziałku 11 kwietnia 2022. 

Przyjęliśmy następujące zasady: 

1. Trzymamy się ustalonego tematu (nie prowadzimy 
rozmów pobocznych, w tym rozmów na czacie). 

2. Nie mówimy jednocześnie. 
3. Nie przerywamy sobie. 

4. Zwracamy się do wszystkich uczestników spotkania 

(nie prowadzimy rozmów jeden na jeden). 
5. Dajemy każdemu przestrzeń do wypowiedzi (staramy 

się nie dominować całej rozmowy). 

6. Zwracamy się do siebie z szacunkiem, nie obrażamy 
nikogo. 

 

Zasady te będą przypominane na wszystkich spotkaniach 

WDpF. Po ich przedstawieniu prowadzący/a będzie 

pytał/a, czy ktoś ma jakieś trudności, które 
uniemożliwiają udział w spotkaniu zgodnie z naszymi 

zasadami. 

 

Przyjęliśmy też ścieżkę postępowania w sytuacji, gdy 

osoba uczestnicząca w spotkaniu nie będzie się trzymać 
którejkolwiek z powyższych zasad. 

- Przy pierwszym razie, dajemy osobie krótką i rzeczową 

informację zwrotną, odwołując się do zasad. 
- Przy drugim razie, informujemy osobę, że jeśli jeszcze 

raz sytuacja się powtórzy, to jej dalszy udział w spotkaniu 

nie będzie możliwy, tzn. rozłączymy się  
(na Skype/telefonicznie) lub poprosimy o wyjście  

ze spotkania (stacjonarnie). 
- Przy trzecim razie, rozłączamy się/prosimy o wyjście  

ze spotkania. 

 
Nie było ogłoszeń indywidualnych niezwiązanych  

z WDpF. 

 
Przyjęliśmy harmonogram działań na przyszły tydzień. 

Godziny działania WDpF w piątek 15 kwietnia to  
9:00-14:00. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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 i Jacek. 
*** 

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/

