
nasza „terapia 

życiem”

Warszawski 
Dom pod Fontanną
Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego

„Dom to miejsce, gdzie moim zdaniem, odbywa się terapia życiem albo terapia przez życie. 
Pozytywna atmosfera Domu pozwoliła mi odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości,
czuje się tu potrzebna i akceptowana”. – Iwona  



dom - klub

inicjatorzy

pracownicy

członkowie

pracodawcy

wolontariusze

darczyńcy

struktura clubhouse international

„Musimy wiedzieć, po co tu jesteśmy. Dlatego każdy ma prawo 

do wypowiedzenia własnego zdania, a decyzje są podejmowane 

na zasadzie konsensusu. To jest taka nasza wzajemna edukacja: 

bądźmy ludźmi i uczmy się pomagania sobie nawzajem”. – Robert



warszawski dom pod fontanną
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 jesteśmy...

dążymy...

Dom-Klub...

inicjatorzy...

osobami, które zdecydowały się wspólnie prowadzić 
Dom-Klub, należymy do międzynarodowej sieci podob-
nych domów (zob. Clubhouse International). Są wśród 
nas członkowie Domu, którzy doświadczają kryzysów 
zdrowia psychicznego, a także pracownicy i wolonta-
riusze.

do pokonywania problemów zdrowia psychicznego
i wzmacniania naszej podmiotowości, by móc podejmować 
jak najlepsze dla nas decyzje, włączać się w rozmaite 
przedsięwzięcia, pełnić różnorodne role społeczne
i zawodowe. 

to miejsce, gdzie działamy, naturalna przestrzeń z realnymi 
ludzkimi dążeniami i problemami. Umożliwia nam ona
i zachęca do brania na siebie współodpowiedzialności za 
różne działania. Członkowie i pracownicy współzarządzają 
Domem i razem wykonują zadania. Nie zatrudniamy 
specjalistów oferujących pomoc terapeutyczną czy socjalną, 
korzystamy z różnych form specjalistycznego wsparcia
w miejscach do tego przygotowanych. 

to osoby związane z realiami zdrowia psychicznego 
zawodowo, osobiście lub „po sąsiedzku”, które 
doświadczyły, jak wiele daje wzajemna pomoc i współpraca 
wśród osób chorujących psychicznie. Dom zakładali m.in.: 
• sąsiadka osoby chorej – pedagog
• animatorka grup wsparcia – psycholog
• osoba doświadczająca choroby – fizyk
• specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji     
Społecznej MPiPS – pracownik socjalny
• rzecznik praw pacjenta – mgr resocjalizacji.



4

działania...

współpracujemy...

Domu są skoncentrowane wokół trzech sekcji: Sekcji Admi-
nistracji, Sekcji Obsługi Domu, Sekcji Zatrudnienia 
i Edukacji i obejmują wszystkie zadania potrzebne dla jego 
funkcjonowania oraz programy edukacji i zatrudnienia - 
kluczowe z punktu widzenia naszych celów. Zajmujemy się 
nimi od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Domu-
Klubu tj. od 8.00 do 16.00 w ramach «dnia zorientowanego 
na pracę» (ang. work ordered day). 

Jeden wieczór w tygodniu przeznaczamy na wspólne 
oglądanie filmów, gry, muzykę, poezję itp.
 
- z jednostkami samorządowymi, w tym: Biurem Pomocy 
i Projektów Społecznych m. st. W-wy, Burmistrzem Dzielnicy 
Wola m. st. W-wy, Urzędami Pracy, Mazowieckim Centrum 
Polityki Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej 
i Środowiskowymi Domami Samopomocy;
- z jednostkami administracji państwowej, w tym: 
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Departamentem 
Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS; 
- z jednostkami edukacyjnymi i badawczymi, w tym: Biurem 
ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 
i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych; 
- ze środowiskami psychiatrycznymi, w tym: Sekcją 
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP i Wolskim 
Centrum Zdrowia Psychicznego;
- z organizacjami pozarządowymi, w tym: Fundacją 
Vis Maior, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, 
Stowarzyszeniem „Integracja”, Stowarzyszeniem SPOZA, 
Fundacją „Aktywizacja”, Fundacją eF kropka; 
- z „Domami pod Fontanną” w Poznaniu, Kielcach, 
Szczecinie i Białymstoku oraz Domami-Klubami na świecie.

dziękujemy za wieloletnią współpracę 
i wsparcie finansowe

Publikacja współfinansowana przez
Miasto Stołeczne Warszawa.

Miastu Stołecznemu Warszawa
Wojewodzie Mazowieckiemu
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nasze 
osiągnięcia...

to nasze kolejne „kroki milowe”:

- punkt wyjścia: uzyskanie lokalu w środku miasta (2001), 
bieżąca praca wewnątrz Domu i starty w corocznych 
konkursach na publiczne i niepubliczne dotacje 
- smak stabilizacji: podpisanie umowy 5-letniej z Miastem 
Stołecznym Warszawa (2004)
- w międzyczasie: przygotowanie projektu i administrowanie 
Partnerstwem „Twarzą w twarz z rynkiem pracy – model 
zatrudnienia przejściowego” w ramach 
PIW EQUAL (2004–2008)
- ostatnio: uzyskanie pełnej Akredytacji na maksymalny 
okres trzech lat. Jesteśmy jednym ze 150 akredytowanych 
Domów-Klubów na świecie (2014)

...ale przede wszystkim to, czego udaje się dokonywać członkom 

Domu: znalezienie pracy, zdanie matury, założenie rodziny, podjęcie 

lub powrót na studia, czasem po prostu dobre zadbanie o swoje 

życiowe sprawy... 

Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej
Fundacji PGNiG SA
oraz wszystkim, którzy przekazują darowizny 
i 1% podatku 

jesteśmy wdzięczni za dotacje 
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nagrody...

certyfikat...

to dla nas mobilizacja: 

- Nagroda Specjalna Ministra Polityki Społecznej (2004 r.)
- Nagroda Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (2005 r.)
- Wyróżnienie w ramach inicjatywy Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej (2008 r.)
- Nagroda „Super Lodołamacz” w etapie regionalnym 
konkursu „Lodołamacze 2011”

to nasza międzynarodowa Akredytacja:

Akredytacja przyznawana przez Clubhouse International 
potwierdza zgodność działania Domów-Klubów
z Międzynarodowymi Standardami. Uzyskanie Akredytacji to 
pracochłonny i kosztowny proces obejmujący: trening
w Bazie Treningowej, wypełnienie kwestionariuszy oraz 
wizytę akredytacyjną. Na początku sierpnia 2014 r., 
po wysiłkach związanych z wdrożeniem Action Planu 
z Treningu, dziesiątkach dyskusji nad formułowaniem 
odpowiedzi do Protokołu Samooceny i wnikliwej wizycie 
zespołu akredytacyjnego w naszym Domu-Klubie, 
otrzymaliśmy Akredytację.

certyfikat jakości

ce
rt

yf
ikat jakości

dom pod fontanna



Ameryka Północna  
- 225

Europa - 66
Azja - 16

Afryka - 2 Australia i Nowa 
Zelandia - 12

Clubhouse International
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Clubhouse 
International...

Czym się zajmuje 
Clubhouse 

International?

to międzynarodowa organizacja zrzeszająca Domy-Kluby
Powstała jako formalna struktura w 1994 roku,
w wyniku wielu lat działań pierwszego nowojorskiego 
Domu-Klubu (od 1948 r.) i jego współpracy z kolejnymi 
Domami powstającymi na świecie. W 1987 roku Domy-
Kluby sformułowały Międzynarodowe Standardy Programów 
Domów-Klubów, które są aktualizowane co dwa lata
z udziałem wszystkich Domów zrzeszonych w Clubhouse 
International. Standardy określają zasady członkostwa
i relacji w Domu-Klubie, będące jego istotą. Opisują ponadto 
tryb codziennego przebiegu prac, programy zatrudnienia 
i edukacji oraz podstawy funkcjonowania Domu-Klubu: 
zarządzanie, administrację i finanse. Dzięki standardom Dom-
Klub ma możliwość wspierać osoby chorujące psychicznie
w pozostawaniu poza szpitalem, osiąganiu celów społecznych, 
finansowych i zawodowych. Standardy służą również jako 
„karta praw” dla członków i kodeks etyczny dla pracowników, 
zarządu i administratorów.

- wspiera istniejące oraz powstające Domy-Kluby na całym 
świecie (dziś jest około 400 Domów –Klubów),
- prowadzi promocję modelu Domów-Klubów i rzecznictwo 
spraw osób po kryzysach psychicznych,
- współpracuje z innymi organizacjami działającymi 
w zakresie zdrowia psychicznego,
- działa na rzecz zwiększania możliwości oraz perspektyw 
osób z problemami zdrowia psychicznego na całym świecie. 

Domy - Kluby na świecie:
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Zatrudnienie Przejściowe to autorski program rehabilitacji i reintegracji 
zawodowej stworzony i prowadzony przez Domy-Kluby na całym świecie. 
Jest on przeznaczony dla członków, którzy chcą podjąć zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy, ale potrzebują wsparcia, by to zrobić. Jest to praca 
w niepełnym wymiarze godzin, zwykle 15-20 godzin tygodniowo, przez 6-9 
miesięcy (1 cykl pracy), po odpowiednim szkoleniu i przy wsparciu Domu-
Klubu. W razie nieobecności pracownika, Dom-Klub zapewnia zastępstwa 
w miejscu pracy. Dom-Klub, pracodawca i członkowie pracujący w miejscu 
Zatrudnienia Przejściowego wspólnie dbają o jakość wykonywanej pracy, 
dobrą atmosferę oraz korzyści i satysfakcję wszystkich stron.

zatrudnienie przejściowe (ZP)

Zatrudnienie Przejściowe (ZP) umożliwia członkom Domu - Klubu 

doświadczenia pracy na otwartym rynku
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„Osoba pracująca w Zatrudnieniu Przejściowym traktowana jest jak 
każdy inny pracownik. Nie pytamy go o chorobę, o diagnozę. Wiemy 
tylko to, że doświadcza problemów zdrowia psychicznego, gdyż jest 
członkiem Warszawskiego Domu pod Fontanną.  Praca, którą wykonuje, 
nie jest pracą wymyśloną, nie jest pracą „z przymrużeniem oka”, ale 
jest odpowiedzialna i konkretna. Urząd nie korzysta więc z żadnego 
dofinansowania - wynagrodzenie wypłaca z własnego budżetu. 
Uważamy, że jakiekolwiek dofinansowanie do wynagrodzenia kuriera 
podważałoby etos jego pracy, gdyż wykonuje on pracę, która jest nam 
potrzebna i całkowicie zgodna z naszymi wymaganiami”.

- Aneta Rafalak-Hanula, przełożona pracowników Zatrudnienia 
Przejściowego

„Pracowałem w Zatrudnieniu Przejściowym 10 miesięcy. Poza stroną 
finansową – tym, że zarabiałem pieniądze, praca dała mi zajęcie, 
pozwoliła wypełnić czas. Mogłem się wdrożyć do pracy ponownie 
po dłuższej przerwie. Poznałem nowych ludzi, mogłem się wykazać 
i zaprezentować pracodawcy z dobrej strony. Po zakończeniu cyklu 
Zatrudnienia Przejściowego miałem dużą satysfakcję, że moja praca 
została bardzo dobrze oceniona przez pracodawcę i otrzymałem 
pozytywne referencje.”

- Mirosław Horbaty, pracownik Zatrudnienia Przejściowego

„To, że stanowiska Zatrudnienia Przejściowego opłacane są z kieszeni 
pracodawcy podnosi wartość pracy w ocenie osób chorujących, 
które wielokrotnie na swojej drodze spotkały się z dofinansowanymi 
stanowiskami, gdzie decydujące znacznie ma posiadanie orzeczenia 
o niepełnosprawności. Świadomość wykonywania realnie potrzebnej 
pracy pozwala również zmieniać przekonanie niektórych członków
o tym, że nie poradzą sobie na rynku pracy i że do żadnej pracy się
nie nadają.”

- Marta Wybranowska, koordynatorka miejsc Zatrudnienia 
Przejściowego

„Osoby pracujące na miejscu Zatrudnienia Przejściowego wykonują 
bardzo potrzebną i odpowiedzialną pracę. Zawsze są w pracy 
punktualnie – jeżdżą z korespondencją, plakatami i ulotkami do 
innych wydziałów i instytucji. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, 
że około godziny 11:00 przyjeżdża kurier. Na tę godzinę mamy już 
przygotowaną całą wychodzącą korespondencję. Osoby – wraz
z upływem czasu – nabierają doświadczenia i radzą sobie coraz lepiej 
oraz sprawniej poruszają się po wyznaczonych miejscach. Z miejsc, do 
których docierają kurierzy, otrzymuję informację o ich dobrej pracy.”

- Mirosław Starzyński, pracodawca Zatrudnienia Przejściowego



nasze odpowiedzi na pytania...
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Czy to prawda, że mogę podjąć pracę i żyć tak jak każdy 
inny człowiek, mieć własną rodzinę  i ukończone studia?
 
Oczywiście, że możesz żyć tak, jak wszyscy inni ludzie, 
pomimo najróżniejszych chorób i problemów, jakich wszyscy 
doświadczają. Ty sam, tak jak każdy z nas, decydujesz
o tym, co chcesz osiągnąć. Wybierasz to, na czym zależy Ci 
najbardziej, a na czym mniej. Od Ciebie zależy również to, 
co zrobisz własnymi siłami, a co we współpracy z innymi. 
Nawet, jeśli wątpisz w to w tej chwili, to ktoś może w Ciebie 
uwierzyć, dać Ci szansę i sprawić, że zaczniesz myśleć
o swoim życiu inaczej…

 
Jak to możliwe, iż do tej pory nie dostrzegałem tego, 
że jest tak dużo osób chorujących psychicznie, które 
nie mają pracy?

To nic dziwnego, nawet, jeśli jesteś właścicielem firmy, która 
zatrudnia 80 osób. Zwłaszcza, jeśli nie poznałeś osobiście 
nikogo, kto choruje, lub... nie wiesz o tym, że poznałeś,
a stykałeś się tylko z przypadkowymi wiadomościami
z mediów czy statystyk. Skontaktuj się z nami, porozmawiaj 
z właścicielami firm takich, jak Twoja, lub zupełnie innych… 
Oczywiście, w pracy zdarzają się trudności - nieobecność 
pracownika czy słabsza koncentracja. Ale to one właśnie 
pozwalają każdemu z nas przekonać się, że niewiele rzeczy 
może się równać ze wsparciem, jakiego  udzielamy drugiej 
osobie...
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Nie rozumiem dlaczego tak dużo stereotypów funkcjonuje wciąż 
w świadomości ludzkiej na temat chorób psychicznych i osób, które ich 
doświadczają? 

Składa się na to cała historia rozwoju wiedzy o człowieku oraz kolejne 
kulturowe i obyczajowe zawirowania, jakim ona podlegała w kolejnych 
epokach. Dziś też nie wiemy wszystkiego o chorobach psychicznych. Z całą 
pewnością wiemy jednak to, że żadna choroba nie jest „karą za występki” 
czy „ingerencją sił tajemnych”, co bywało powszechnym przekonaniem 
przez całe wieki... Stąd pewnie ciągle zdarza się nam słyszeć „newsy” 
o aktach agresji czy zdarzeniach niezrozumiałych, które są natychmiast 
„wyjaśniane” jako wynikające z choroby psychicznej ich uczestników. 
Skutecznie wzmacniają one stereotypy, utrudniające życie osobiste, 
społeczne, zawodowe milionom ludzi na świecie…  

Redakcja: Warszawski Dom Pod Fontanną, zdjęcia: Agnieszka Wiśniewska
i Maryla Boguszewska, Warszawa 2015.



szukam pomocy / chcę pomóc

ul. Nowolipki 6a, 
00-153 Warszawa, 
www.wdpf.org.pl

tel./fax: +48 22 636 47 29, 
tel.: +48  22 636 55 89,
e-mail: biuro@wdpf.org.pl

Chcę zostać członkiem WDpF
Zapraszamy! Przyjdź na Nowolipki 6a. Możesz nas odwiedzić w każdej 
chwili, kiedy Dom jest otwarty. Możesz także skontaktować się z nami 
telefonicznie. Sama wizyta w Domu-Klubie do niczego nie zobowiązuje. 
Po odwiedzinach zdecydujesz, czy chcesz zostać naszym członkiem.

Chcę zatrudnić członka WDpF
To naprawdę może się w Twojej firmie sprawdzić! Zapraszamy 
do kontaktu lub do wizyty w Domu i zapoznania się z modelem 
Zatrudnienia Przejściowego (patrz str. 8).

Chcę współpracować jako wolontariusz WDpF
Możliwości jest wiele! Możesz wspomóc prowadzenie konkretnych 
działań lub zaproponować inne. Możesz podjąć regularne zadania 
w jednej z Sekcji (patrz str. 4). My zadbamy o stosowną umowę, a Ty 
zyskasz przydatne referencje.

Chcę wesprzeć WDpF
Potrzeby mamy zróżnicowane – począwszy od papieru ksero czy 
artykułów higieny a skończywszy na środkach finansowych, którymi 
chcemy pokryć wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją Domu-
Klubu. Będziemy wdzięczni za każdą darowiznę, którą  przekażesz nam 
bezpośrednio lub wpłacisz  na nasze konto. Pamiętaj o nas również 
przy składaniu deklaracji podatkowej. Wpisz nasz KRS 0000061865 do 
odpowiedniej rubryki, a przekażesz 1% na poczet naszej działalności.  

BRE BANK SA Oddz. Reg. 
nr rachunku 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001
KRS 0000061865

Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego

BIZNES
ODPOWIEDZIALNY

Chcesz nas poznać? Zapraszamy do Warszawskiego Domu pod Fontanną.

Wizyta do niczego nie zobowiązuje.


