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Domy-Kluby to miejsca, w których osoby doświadczające problemów zdrowia
psychicznego angażują się w rozmaite działania, wzmacniają się 
w podmiotowości i autonomii, by móc coraz lepiej pełnić różne role społeczne 
i zawodowe. Na całym świecie istnieje niemal 300 Domów-Klubów skupionych 
w międzynarodowej sieci Clubhouse International. Jednym z takich 

Domów-Klubów jest działający od 2001 roku Warszawski Dom pod Fontanną.

Doświadczenie trudności związanych z kryzysem
zdrowia psychicznego nie jest jedyną przeszkodą 
w podjęciu pracy zgodnej ze swoimi
zainteresowaniami i umiejętnościami. Nie mniejszą
bywa brak doświadczeń zawodowych lub długa
przerwa w pracy, doświadczenie pracy wyłącznie 
w branżach i na stanowiskach przeznaczonych dla
osób z niepełnosprawnością czy najróżniejsze
stereotypy. Unikalną cechą Zatrudnienia Przejściowego
jest to, że pozwala w pełni doświadczyć realiów
ogólnodostępnego rynku pracy, przy wsparciu 
i konkretnej pomocy osób będących członkami lub
członkiniami społeczności Domu-Klubu.



Kolejni pracownicy i pracowniczki zatrudnione w jednym miejscu Zatrudnienia Przejściowego
zmieniają się co 6-9 miesięcy. W tym czasie zdobywają cenne doświadczenia i umiejętności
dotyczące wykonywania określonych zadań, dyscypliny pracy i płacy za pracę, relacji 
w zespole pracowników itd. Pomaga to podjąć decyzję o powrocie do pracy na takich
samych zasadach, jak większość społeczeństwa. Możesz być częścią tej zmiany, a przy okazji
mieć z tego realne korzyści!

masz do zaoferowania pracę polegającą na wykonywaniu określonych zadań, których
można się nauczyć w kilka/kilkanaście dni,
potrzebujesz pracownika lub pracowniczki od poniedziałku do piątku w niepełnym
wymiarze godzin (12-20 godzin tygodniowo) w przedziale od 9:00 do 17:00,
odpowiada Ci zatrudnianie w oparciu o umowę zlecenia i płacenie adekwatnej stawki
wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny bezpośrednio z Twojego budżetu (bez
korzystania z dofinansowań).

 Uruchom razem z nami miejsce Zatrudnienia Przejściowego, jeżeli:

Od kilkudziesięciu lat członkowie i członkinie Domów-Klubów pracują w renomowanych
firmach i instytucjach publicznych na całym świecie, takich jak: Wall Street Journal, magazyn
Newsweek, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, stacja CNBC 
w Londynie, First American Bank, parlamenty w Oslo i Helsinkach, House of Commons 
w Londynie.

W Warszawie program Zatrudnienia Przejściowego rozwijamy od 2006 roku. Nasi lokalni
pracodawcy Zatrudnienia Przejściowego na przestrzeni tych lat to między innymi: Urząd
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Fundacja Vis Maior,
Fundacja TUS, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, ATJ Lingwista.

Program Zatrudnienia Przejściowego jest realizowany w Urzędzie Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy nieprzerwanie od ponad 13 lat. Przez ten czas
kilkadziesiąt osób z Warszawskiego Domu pod Fontanną miało szansę
spróbować swoich sił na stanowisku kuriera. Jest to praca wymagająca
skrupulatności i uważności, a także odpowiedzialności za dostarczaną
korespondencję. Dodatkowym wyzwaniem jest znajomość topografii miasta
i umiejętność sprawnego przemieszczania się w wyznaczonym czasie.
Osoba pracująca w Urzędzie w ramach Zatrudnienia Przejściowego
otrzymuje wynagrodzenie za realnie przepracowane godziny, z własnego
budżetu Urzędu. Wykonuje pracę zgodną z potrzebami Urzędu, niezbędną
do jego prawidłowego i sprawnego funkcjonowania. Kurier jest
pełnoprawnym członkiem zespołu pracowników. Jego wkład
w kształtowanie wizerunku Urzędu jest nieoceniony.

Izabela Musiał, przełożona pracowników Zatrudnienia Przejściowego



Oszczędzasz czas i koszty wynikające z procesu rekrutacji i szkolenia nowej osoby. To my
wybieramy pracownika lub pracowniczkę i przygotowujemy do samodzielnego
wykonywania obowiązków. Każdego roku 15-20 członków i członkiń jest chętnych do pracy    
w Zatrudnieniu Przejściowym, więc nie musisz się martwić o brak kandydatów czy
kandydatek.

Zachowujesz ciągłość pracy nawet w czasie nieobecności pracownika lub pracowniczki.
Po naszej stronie jest zapewnienie zastępstwa przez przygotowaną wcześniej osobę.

Masz nasze wsparcie w razie pojawiających się trudności przez cały czas trwania
Zatrudnienia Przejściowego. Szybko zareagujemy i pomożemy znaleźć rozwiązanie, tak by
ewentualne trudności w pracy zniknęły.

Zyskujesz darmową promocję swojej działalności. O współpracujących z nami
pracodawcach Zatrudnienia Przejściowego opowiadamy w mediach społecznościowych,
materiałach promocyjnych, na wydarzeniach w Polsce i za granicą.

Budujesz swój wizerunek jako pracodawcy, który stosuje niekonwencjonalne rozwiązania   
 i tworzy różnorodny zespół pracowniczy. Robisz coś dobrego - rozwijasz w Polsce
program, który od dziesiątek lat pomaga ludziom na całym świecie.

Pracowałem w dwóch miejscach Zatrudnienia Przejściowego:
Fundacji Vis Maior, gdzie sprzątałem oraz w Wydziale Spraw
Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Byłem kurierem, dostarczałem korespondencję do urzędów.
Obecnie pracuję na wolnym rynku pracy i jestem zatrudniony na
umowę o pracę w Centrum Usług Społecznych “Społeczna
Warszawa”. Zatrudnienie Przejściowe pozwoliło mi wdrożyć się do
pracy, zdobyć doświadczenie i nabrać pewności siebie. Dzięki temu
mam pracę, z której jestem bardzo zadowolony.
 
                                                                              - Mirosław Horbaty

Biorę udział w programie Zatrudnienia Przejściowego,
pracuję 20 godzin tygodniowo w Urzędzie na Woli
głównie jako kurier. Przewożę dokumenty między
urzędami, a w Wydziale Świadczeń pomagam 
w sekretariacie, np. stempluję koperty, kseruję
dokumenty, korzystam z niszczarki i dodatkowo
układam alfabetycznie teczki w archiwum. 

Ta praca jest dla mnie bardzo ważna i pomocna,
ponieważ po dłuższym czasie przebywania w domu
potrzebowałem aktywizacji, kontaktu z ludźmi 
i poczucia, że mogę zrobić coś dla siebie i innych. 
                                                                 
                                                                - Kajetan Struś



Zastanawiasz się, jakie zadania możesz zlecić pracownikom lub pracowniczkom Zatrudnienia
Przejściowego? Oto inspiracje:

rejestrowanie korespondencji, segregacja
przesyłek, adresowanie i wysyłka poczty,
dystrybucja ulotek,
obsługa centrali telefonicznej, e-maila,
umawianie spotkań, prowadzenie
kalendarza,
przygotowanie prostych dokumentów
księgowych, segregowanie dokumentów
finansowych,
skanowanie, kserowanie, archiwizowanie,
porządkowanie dokumentów,

wprowadzanie danych do komputera,
tworzenie, przepisywanie pism,
przyjmowanie towarów zgodnie z
zamówieniem,
podlewanie i pielęgnacja roślin, prace
porządkowe,
obsługa klientów, przyjmowanie płatności, 
pomoc kuchenna, przygotowanie napojów,
przekąsek na spotkania,
przyjmowanie i wydawanie kluczy, okryć
wierzchnich.

Zaciekawił Cię program Zatrudnienia Przejściowego?
 Chętnie się spotkamy i opowiemy więcej.

 
Warszawski Dom pod Fontanną

ul. Nowolipki 6a
00-153 Warszawa

tel.: +48 518 580 898
e-mail: biuro@wdpf.org.pl

Znajdziesz nas na Facebooku.
www.wdpf.org.pl

Warszawski Dom Pod Fontanną jest prowadzony przez stowarzyszenie 
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz zdrowia psychicznego.
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Mamy akredytację Clubhouse International www.clubhouse-intl.org

Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO" 
jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.
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