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konferencja wieńcząca projekt
 „Domy pod Fontanną” unikalna forma wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 

oparta na samopomocowym modelu Domu-Klubu 
dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 2017.

Program konferencji
Fontanna możliwości - wspólnie w przyszłość

Dbanie o jakość: rola szkoleń, ewaluacji i Akredytacji dla rozwoju modelu 
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zaburzeniami psychicznymi oparta na samopomocowym modelu Domu-Klubu 
oraz jego realizatorów (Zespół Sterujący projektu) 
Efektywność modelu Domu-Klubu w badaniach międzynarodowych 
(reprezentant Clubhouse International) 
Dyskusja

10:20-10:50

10:50-11:30

11:30-11:50

11:50-12:10 Przerwa kawowa

Członkostwo w Domu-Klubie i podejmowanie znaczących działań własnej 
organizacji: budowanie swojego środowiska, doświadczanie wzajemności 
(Grupa Rzecznicza projektu)
Program Zatrudnienia Przejściowego i inne działania prozatrudnieniowe 
Domów-Klubów: droga do własnej ścieżki zawodowej, niezależności 
finansowej (reprezentanci Domów pod Fontanną, pracodawcy) 
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Celem projektu „Domy pod Fontanną” – unikalna forma wsparcia osób z 
zaburzeniami psychicznymi oparta na samopomocowym modelu Domu-Klubu 
jest zwiększenie integracji społecznej osób doświadczających problemów 
zdrowia psychicznego poprzez rozwój nowych form działania, bazujących na 
międzynarodowym Modelu Domu-Klubu. 

Model Domu-Klubu (ang. Clubhouse) w Polsce jest ciągle nowatorską formą 
oparcia społecznego. Historia prób jego wdrażania jest już bardzo długa. Po raz 
pierwszy miało to miejsce prawie 40 lat temu, gdy w Warszawie powstał Klub 
Gawra – ogromnie wówczas nowatorski i będący piękną kartą w historii ochrony 
zdrowia psychicznego. Nie nastąpiło jednak trwałe upowszechnienie się idei 
Domu-Klubu w Polsce. 

O projekcie

Cele, kontekst, ludzie
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dzięki wsparciu Duńskiego Komitetu Helsińskiego i 
organizacji Clubhouse International dwa polskie 
stowarzyszenia – w Poznaniu i w Warszawie – utworzyły 
odpowiednio: „Fountain House” w Poznaniu i Warszawski 
Dom pod Fontanną

ideę Domu-Klubu włączył do swoich działań Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Szczecinie tworząc filię ŚDS-u pn. 
Dom-Klub Galeria „Pod Fontanną”. 

w ramach wspólnego partnerskiego projektu – Świętokrzyski 
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 
powołał do życia Kielecki Dom pod Fontanną, a poznańskie 
Stowarzyszenie prowadzące „Fountain House”, utworzyło 
Środowiskowy Dom Samopomocy ”Zielone Centrum”, który 
przyjął w dużym stopniu założenia modelu Domu-Klubu.

Od tego czasu pojawiało się wiele dobrych chęci i starań o wzmocnienie Modelu 
Domu-Klubu w Polsce. Podejmowane były też próby utworzenia nowych domów, 
ale żadna z nich nie zakończyła się powodzeniem. 

Niniejszy projekt zainicjowany został przez Warszawski Dom pod Fontanną. Oto, 
jak pisze o nim Mirosław Horbaty, członek Sekcji Administracji WDpF i z-ca 
przewodniczącego Zespołu Regionalnego Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego: 

„Dom-Klub jest miejscem, do którego wraca się z 
przyjemnością, ponieważ czas jest wypełniony 
działaniem. Jak wiadomo działanie, praca nadają 
sens życia, człowiek jest potrzebny, użyteczny. W 
końcu «bez pracy nie ma kołaczy». Współpraca w 
Domu-Klubie i uczenie się różnych umiejętności, 
szacunek dla innych osób, radość z sukcesów, to są 
największe wartości tego miejsca.”

2001 –

2004 –

2005 –

Druga próba miała miejsce już w tym stuleciu.

Kolejne odsłony wyglądały następująco:
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Dzięki działaniom Zespołu Sterującego z udziałem osób z kilku miast 
Polski, a także wielu spotkaniom i nieustannemu dialogowi 
pomiędzy spotkaniami, w działania projektu włączyły się w jakiś 
sposób wszystkie osoby i placówki, które wstępnie – na etapie 
tworzenie projektu – wyraziły zainteresowanie. Tak piszą o sobie: 

„Model Fountain House daje nam możliwość pomocy i wsparcia skrojonego na 
miarę potrzeb osób po kryzysach psychicznych! Uczestnicy są podmiotami 
wszystkich działań, mogą, jeżeli tylko chcą, decydować o wszystkich sprawach, 
mogą mieć realny wpływ na funkcjonowanie placówki. Ponadto, Fountain House 
to miejsce bezpieczne, przystań, oaza spokoju w dynamicznym świecie. Wszyscy 
są równi i tak samo ważni!”

Uczestnicy i pracownicy ŚDS „Fountain House”

Kontakt:
ul. Rawicka 51
60-113 Poznań
tel./fax: (61) 830-68-88, 607-459-001
e-mail: info@fountain-house.pl
www.fountain-house.pl

ŚDS „Fountain House” 

6



Dom-Klub Galeria "Pod Fontanną" 

„Co daje mi Dom-Klub Galeria „Pod Fontanną”?
Zyskałam, najprościej rzecz ujmując, życie.”

Magdalena Maksymowicz

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie
ul. Tartaczna 14, 
70-893 Szczecin
Dom Klub Galeria „Pod Fontanną”
al. Bohaterów Warszawy 27
70-340 Szczecin
tel./fax. (91) 46-22-230
tel./fax. (91) 40-23-930
e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl
e-mail: dompodfontanna@wp.pl
www.sds.szczecin.pl/chapter_126007.asp

Kielecki Dom pod Fontanną

„Nam, jako członkom i pracownikom Kieleckiego Domu pod Fontanną, Dom-Klub 
daje ogromne wsparcie, motywację do działania, pracy. Rozwija talenty, pokazu-
je możliwości. To właśnie tu można doświadczyć poczucia satysfakcji, bycia 
potrzebnym. Przede wszystkim bezpieczeństwo z miłą atmosferą. To miejsce, 
gdzie czeka na nas pomoc i szacunek.”

Pozdrawiamy Ania i Emil

Kontakt:
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75
25-433 Kielce
tel. (041) 331-77-86
e-mail: dom@kdpf.kielce.pl
www.kdpf.kielce.pl
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ŚDS „Zielone Centrum” 

„Nasz Fountain House daje nam wolność i przestrzeń do samorealizacji i działa-
nia. Jesteśmy wspólnotą dojrzałych i dorosłych ludzi. Sami bierzemy za siebie 
odpowiedzialność, nabywamy wiele przydatnych umiejętności.”
 

Uczestnicy i pracownicy ŚDS „Zielone Centrum”

Kontakt:
ul. Garbary 47
61-869 Poznań
tel. (61) 855-17-80
e-mail: info@zielonecentrum.org.pl
www.zielonecentrum.org.pl

„Kilka lat temu przeprowadzono w Białymstoku badania dotyczące stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży. Okazało się, iż prawie 30% młodych mieszkańców 
miasta doświadczało problemów zdrowia psychicznego. I o ile w Białymstoku 
istnieje system wsparcia dla dzieci, tak wszyscy zapominają o osobach 
dorosłych. Ukończenie 18 roku życia wiąże się z utratą jakiejkolwiek pomocy 
poza placówkami zdrowia psychicznego. W prawie 300.000 mieście funkcjonuje 
zaledwie jeden klub dla osób doświadczających problemów zdrowia psychiczne-
go, pozostałe zaś działania pomocowe uzależnione są od środków, jakie organ-
izacje pozarządowe pozyskają ze źródeł zewnętrznych. Powyższe wyraźnie 
wskazuje, jak duże obszary w polityce społecznej są pomijane i niestety, jak 
wiele osób pozostaje bez pomocy.”

Barbara Suszczyńska – jedna z inicjatorek

Inicjatywa Domu-Klubu w Białymstoku
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Osiągnęliśmy wspólnie bardzo dużo. Wiele nauczyliśmy się na szeregu spotkań, 
które służyły coraz lepszemu rozumieniu i stosowaniu Międzynarodowych 
Standardów Modelu Domu-Klubu. Doświadczyliśmy ogromnie żywych dyskusji i 
błyskawicznie mijającego czasu

Powołaliśmy do życia Grupę Rzeczniczą projektu, która – jak mamy nadzieję – 
jeszcze długo promować będzie wartości Modelu Domu-Klubu. Wypracowujemy 
optymalną formułę dalszej współpracy, która pozwoli nam na bieżąco wymieniać 
się wiedzą i doświadczeniami, a także szukać możliwości korzystania z dorobku 
międzynarodowego. Organizujemy konferencję o charakterze międzynarodowym 
– dzięki otwartości Clubhouse International – choć nie zakładaliśmy tego w 
projekcie. 

Wierzymy, że tym razem uda się nam zainicjować proces trwałego wdrożenia 
Modelu Domu-Klubu w Polsce jako stabilnej składowej sieci oparcia społeczne-
go osób. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to zróżnicować działania, w które 
mogą się angażować osoby mające trudności psychiczne. W wypadku 
Domów-Klubów – jako ich inicjatorzy i realizatorzy.

Co udało się nam osiągnąć?
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Joel D. Corcoran

Początki ruchu tzw. Domów-Klubów (ang. Clubhouse) sięgają roku 1948, gdy 
powstał pierwszy taki Dom na świecie, zainicjowany przez byłych pacjentów szpitala 
psychiatrycznego. Przyjął on nazwę „Fountain House”, stąd Domy te bywają czasem 
w Polsce i innych krajach nazywane „Domami pod Fontanną”. Od tego czasu zaczął 
rozwijać się model współdziałania osób doświadczających kryzysów zdrowia 
psychicznego nie związany z leczeniem, terapią zajęciową czy instytucjonalną 
pomocą socjalną. Bazuje on na założeniu, że każda osoba, niezależnie od poziomu 
doświadczanych problemów zdrowia psychicznego i korzystania w związku z tym z 
pomocy odpowiednich instytucji medycznych czy socjalnych, ma możliwość budowa-
nia wybranej przez siebie ścieżki życiowej. W tym – możliwość inicjowania czy 
dołączania do bliskiej sobie społeczności jako jej członek, wnoszący do niej swój 
wkład i korzystający z jej wsparcia – na zasadach samopomocy. Członkostwo w 
Domu-Klubie, włącznie z czasem jego trwania, wynika więc z własnej decyzji osoby 
(nie skierowania), podobnie jak częstotliwość i sposób angażowania się w jego 
działania: od pomocy w wykonywaniu zadań kulinarnych czy porządkowych 
począwszy na zarządzaniu Domem skończywszy. Nieliczni pracownicy, zatrudniani 
przez społeczność Domu-Klubu w miarę potrzeb, nie pełnią ról terapeutycznych czy 
opiekuńczych – pomagają członkom zapewniać ciągłość działań Domu.  Angażują 
się też w wymagające systematyczności działania prozatrudnieniowe nastawione na 
otwarty rynek pracy, w tym rozwijany od lat 60. program Zatrudnienia Przejściowe-
go. Domy-Kluby działają codziennie w godzinach uznanych w danym kraju za zwykłe 
godziny pracy zawodowej – jest to czas zorientowany na pracę. Dodatkowo 
przeznaczają też jakiś czas na rekreację czy kulturę, wyraźnie jednak – tak jak w 
otaczającym nas społeczeństwie – oddzielony od czasu pracy.

Dyrektor Wykonawczy Clubhouse International, 
odpowiada za wszystkie jego działania, programy, 
finanse i system komunikacji. Joel pracuje w 
dziedzinie zdrowia psychicznego i rehabilitacji 
psychiatrycznej od 1981 roku.
Z ruchem Domów-Klubów związany od 1995 roku.

Czym jest Dom-Klub?

Opis Modelu Domu-Klubu

Domy-Kluby: Społeczności, które tworzą możliwości
dla osób z chorobami psychicznymi

Clubhouses: Communities Creating Opportunities
for People with Mental Illness

O modelu
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Dom-Klub jest przede wszystkim wspólnotą ludzi. Jest czymś o wiele więcej niż tylko 
programem lub usługą socjalną. Co najważniejsze, Dom-Klub jest wspólnotą ludzi, 
którzy razem pracują na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. 

Dom-Klub jest społecznością zorganizowaną po to, by wspierać indywidualne osoby 
zmagające się ze skutkami choroby psychicznej (ang. living with the effects of mental 
illness). Poprzez uczestnictwo w Domu-Klubie osoby dostają możliwości ponownego 
włączenia się w świat przyjaźni, rodziny, ważnej pracy, zatrudnienia, edukacji i 
uzyskania dostępu do usług i wsparcia, którego mogą indywidualnie potrzebować. 
Dom-Klub jest odbudowującym środowiskiem dla ludzi, których życie uległo drastycznej 
dezorganizacji i potrzebują wsparcia innych, którzy wierzą, że odzyskiwanie zdrowia 
psychicznego (ang. recovery from mental illness) jest możliwe dla wszystkich. 

Sama nazwa "Dom-Klub" (ang. „Clubhouse”) została zaczerpnięta z pierwotnego języka, 
który był używany, aby akcentować działanie i wizję pierwszego Domu-Klubu: Domu 
pod Fontanną w Nowym Jorku utworzonego w 1948 roku. Jako pierwsza tego typu 
społeczność, Dom pod Fontanną posłużył za model dla wszystkich kolejnych 
Domów-Klubów rozwijających się na całym świecie. Dom pod Fontanną miał swój 
początek, kiedy byli pacjenci szpitala psychiatrycznego w Nowym Jorku zaczęli 
nieformalnie się spotykać, tworząc coś na kształt „klubu”. Było to organizowane bardziej 
jako system wsparcia dla ludzi żyjących z problemami psychicznymi, aniżeli usługa 
socjalna czy program leczenia. Społeczności na całym świecie, które wzorowały się na 
modelu Domu pod Fontanną, przyjęły termin "Dom - Klub",  gdyż on trafnie przekazuje 
znaczenie członkostwa i przynależności. Ten komunikat odzwierciedla sedno sposobu, w 
jaki działa Dom-Klub. 

Dom-Klub jest organizacją członkowską i dlatego ludzie, którzy się w nim pojawiają i 
angażują, są jego członkami. Członkostwo w Domu-Klubie jest otwarte dla każdej osoby 
z historią choroby psychicznej. Idea członkostwa jest fundamentalna dla koncepcji 
Domu-Klubu, ponieważ członkostwo w organizacji  oznacza, że dana osoba dzieli 
zarówno posiadanie, jak i odpowiedzialność za sukces całej organizacji. Bycie członkiem 
oznacza, że się przynależy, pasuje do czegoś, i ma się miejsce, w którym zawsze jest się 
mile widzianym. Dla osoby żyjącej ze skutkami choroby psychicznej tak zwykłe rzeczy 
wcale nie są takie oczywiste. Prawda jest taka, że większości ludzi z chorobami 
psychicznymi stale towarzyszy poczucie niedopasowania, izolacji i odrzucenia. Choroby 
psychiczne mają rujnujące skutki, które separują od reszty społeczeństwa.

"Pacjent psychiatryczny", "klient", "niepełnosprawny", "konsument", „użytkownik” – 
tymi terminami ludzie chorzy psychicznie przywykli być określani. Reszta społeczeństwa 
dzieli ich potem zgodnie z powyższymi etykietami i całkowicie identyfikuje z 
narzucanymi przez te etykiety wizerunkami. Osoba z chorobą psychiczną jest w efekcie 
postrzegana jako ktoś, kto czegoś potrzebuje, kto jest głównie ciężarem, któremu należy 
podołać.  

Czym jest Dom-Klub?

"Dom-Klub"

Członkostwo
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Dom-Klub nieustająco to zmienia. Osoba zmagająca się z chorobą psychiczną jest 
widziana przede wszystkim jako wartościowy uczestnik, kolega i ktoś, kto wnosi coś do 
reszty grupy. Każda osoba jest tu nieodzowną częścią społeczności zaangażowanej w 
ważną pracę. Dom-Klub jest zaprojektowany jako miejsce, w którym osoba z 
problemami zdrowia psychicznego nie jest pacjentem i nie jest definiowana przez 
etykietę niepełnosprawności.

W programie Domu-Klubu każdy członek otrzymuje przekaz, że jest mile widziany, 
chciany, potrzebny i oczekiwany każdego dnia. Przekaz, że zaangażowanie każdego 
członka jest cennym wkładem dla społeczności to przekaz, który jest sygnalizowany 
poprzez każdy dzień w Domu-Klubie. Pracownicy i inni członkowie pozdrawiają każdą 
osobę pojawiającą się w drzwiach Domu–Klubu z uśmiechem na twarzy i słowami 
powitania.

Codzienna praca społeczności Domu-Klubu jest także zorganizowana i przeprowadzona 
w sposób, który wielokrotnie dostarcza taki komunikat. To nie jest trudne, ponieważ w 
istocie praca Domu-Klubu wymaga udziału członków. Projekt Domu–Klubu angażuje 
członków w każdy obszar swojej działalności i zawsze jest w nim dużo więcej pracy, niż 
mogłoby zostać wykonane przez garstkę pracowników. Umiejętności, talenty, kreatywne 
pomysły oraz wysiłki każdego członka są każdego dnia potrzebne i wzmacniane. 
Udzielanie się jest dobrowolne, ale każdy członek jest zawsze zapraszany do 
uczestnictwa w pracy, która obejmuje obowiązki administracyjne, recepcję, prace 
kulinarne, zarządzanie, kontakt z członkami (ang. outreach), prace konserwacyjne, 
badania (ang. research), załatwianie spraw dotyczących zatrudnienia i edukacji, 
księgowość i dużo więcej.

Społeczności Domu-Klubu są zbudowane na wierze w to, że każdy członek może 
wystarczająco poradzić sobie ze skutkami choroby psychicznej (ang. recover from the 
effects of mental illness), aby prowadzić satysfakcjonujące z własnego punktu widzenia 
życie. Domy-Kluby to społeczności ludzi, którzy na zasadach wzajemności działają dla 
osiągania sukcesów – bez względu na to, jak długo się do nich dochodzi, ani jak jest to 
trudne. Koncepcja Domu-Klubu zorganizowana jest wokół przekonania o potencjale 
produktywnego wkładu wszystkich, nawet tych zmagających się z najcięższymi skutkami 
choroby psychicznej. Społeczności Domu-Klubu wierzą, że praca i związki oparte na 
pracy są budujące i zapewniają mocny fundament dla rozwoju oraz dla ważnych 
indywidualnych dokonań (Beard, Propst, Malamud, 1982). W świecie Domu-Klubu 
istnieje silne przekonanie, że znormalizowane możliwości społeczne stanowią ważną 
część ścieżki ku odzyskiwaniu zdrowia.

Członkowstwo w Domu-Klubie daje osobie żyjącej z chorobą psychiczną możliwość 
współudziału w tworzeniu sukcesów całej społeczności. Równolegle, osoba otrzymuje 
niezbędną pomoc i wsparcie w osiąganiu indywidualnego sukcesu i satysfakcji. 

Wartości
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Środowisko i struktury Domu-Klubu rozwijają sie w sposób zapewniający 
szerokie możliwości dla wzajemnych interakcji oraz pracę, której jest zawsze pod 
dostatkiem. Liczba pracowników zatrudnionych w Domu-Klubie jest celowo 
niska, aby stworzyć stałe warunki, w których pracownicy będą naprawdę 
potrzebować pomocy członków do wykonania pracy. Członkowie także 
potrzebują pracowników i innych członków, aby  realizować zadania, ale co 
najważniejsze – relacje, które rozwijają się podczas  wspólnej pracy, są 
kluczowym składnikiem rehabilitacji w Domu-Klubie (Vorspan, 1986). 
Członkowie i pracownicy Domu-Klubu, jako społeczność, są odpowiedzialni za 
ustalanie priorytetów, organizację i wykonywanie zadań, które są ważne, aby 
Dom-Klub stawał się pozytywnym miejscem, w którym członkowie mogą iść do 
przodu ze swoim życiem (ang. move forward with their lives). 

Stosunki  między członkami i pracownikami  rozwijają sie naturalnie - podczas 
wspólnej pracy ramię w ramię przy wykonywaniu codziennych obowiązków w 
Domu-Klubie. Wszyscy pracownicy pełnią uniwersalne role w Domu-Klubie i są 
włączani we wszystkie jego działania, w tym w codzienne obowiązki wynikające 
z pracy, wieczory integracyjne (ang. social evening), programy rekreacyjne, 
programy zatrudnienia, kontakt z członkami (ang. reachout), pomoc w edukacji i 
sprawach związanych z uzyskaniem wsparcia w środowisku lokalnym. 
Członkowie i pracownicy dzielą odpowiedzialność za pomyślne działanie 
Domu-Klubu.  Pilnie razem pracując, każdego dnia, członkowie i pracownicy uczą 
się od siebie nawzajem swoich mocnych stron, talentów i umiejętności. 
Rozwijają także prawdziwe i trwałe przyjaźnie. Ponieważ model Domu-Klubu 
bardzo przypomina zwykłą  pracę czy środowisko zawodowe, relacje rozwijają 
się tu w podobny sposób.

W Domu-Klubie rolą pracownika nie jest edukowanie ani leczenie członków. 
Pracownicy są tu po to, aby angażować się wraz z członkami, po koleżeńsku, w 
ważną pracę, aby być zachęcającymi i zaangażowanymi również w stosunku do 
osób, które mogą na razie jeszcze nie wierzyć w siebie. Pracownicy Domu- Klubu 
pełnią rolę kolegów, pracowników, odkrywców talentów (ang. talent scouts) 
i motywatorów (ang. cheerleaders).

Wartościowe relacje (komponent kluczowy)
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1. Dzień pracy
Codzienne działania Domu-Klubu są zorganizowane wokół ustrukturyzowanego 
systemu określanego mianem dnia zorientowanego na pracę. Dzień zorientowa-
ny na pracę trwa 8 godzin, standardowo od poniedziałku do piątku, co odwzo-
rowuje godziny pracy społeczeństwa, w którym zlokalizowany jest Dom-Klub. 
Pracownicy i członkowie pracują ramię w ramię, jako koledzy, w celu wykonania 
pracy, która jest ważna dla ich społeczności. Cała praca w Domu-Klubie odbywa 
się na rzecz Domu-Klubu, a nie dla jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych czy 
biznesu. Nie odbywają się tu żadne formy terapii klinicznej ani programy zorien-
towane na leczenie. Członkowie woluntarystycznie angażują się (w zadania) na 
tyle, na ile mają chęć, czują się gotowi i jest to w zgodzie z ich indywidualnymi 
zainteresowaniami. 

2. Programy Zatrudnienia
W ramach praw członkowskich Domy-Kluby zapewniają członkom możliwości 
powrotu do płatnego zatrudnienia w integrującej pracy - poprzez program 
Zatrudnienia Przejściowego lub Zatrudnienia Niezależnego. Zatrudnienie Prze-
jściowe to wysoce zorganizowany program, skierowany do członków chcących 
powrócić do pracy w lokalnych przedsiębiorstwach czy zakładach pracy (biznesie 
i przemyśle).  Stanowiska zatrudnienia przejściowego znajdują się w miejscu 
pracy pracodawcy, mają niepełny wymiar czasu pracy (15-20 godzin tygodniowo) 
i wymagają sporego wsparcia ze strony pracowników i innych członków 
Domu-Klubu, zarówno na stanowisku pracy jak i poza nim. 
Zatrudnienie na takim stanowisku z reguły trwa od sześciu do dziewięciu 
miesięcy. Członkowie mogą następnie spróbować pracy w innym miejscu zatrud-
nienia przejściowego  lub pójść w kierunku samodzielnej pracy. Program zatrud-
nienia przejściowego został specjalnie pomyślany jako rehabilitacja zawodowa, 
za sprawą której członek może zdobyć lub odzyskać umiejętności oraz pewność 
siebie, które są niezbędne, gdy pracuje się w „prawdziwym świecie”.  Jedynym 
warunkiem udziału w programie zatrudnienia przejściowego jest wyrażenie 
przez członka chęci podjęcia pracy. 
Zatrudnienie niezależne to program Domu-Klubu, w ramach którego członkowie, 
gdy są gotowi, mogą liczyć na pomoc ze strony Domu-Klubu w samodzielnych 
staraniach o pracę. Dom-Klub oferuje stałe wsparcie i zachętę tak długo, jak 
długo osoba jest zatrudniona i wyraża potrzebę pomocy. Nie ma wsparcia 
bezpośrednio w miejscu pracy dla członków, którzy podejmują niezależne 
zatrudnienie. Całe wsparcie odbywa się tylko na terenie Domu-Klubu.

Podstawowe komponenty Domu-Klubu
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3. Programy wieczorowe, weekendowe oraz świąteczne
Dodatkowo, prócz możliwości pracy, Dom-Klub oferuje wieczorowe, weeken-
dowe i świąteczne programy rekreacyjno-integracyjne. Pracownicy oraz członko-
wie wspólnie organizują zaplanowane lub niezaplanowane aktywności. Te 
aktywności mają miejsce zawsze poza czasem dnia zorientowanego na pracę. 
Święta są obchodzone w dni, w które wypadają. Działania takie są pode-
jmowane w Domu-Klubie i w środowisku. 

4. Wsparcie w środowisku
Osoby żyjące z chorobą psychiczną często potrzebują różnorodnych usług 
socjalnych i zdrowotnych. W czasie dnia pracy członkowie otrzymują pomoc w 
uzyskaniu dostępu do najlepszych lokalnych usług. Pomoc udzielana członkom 
dotyczy pozyskiwania i utrzymania niedrogich i godnych warunków mieszkanio-
wych, uzyskiwania pomocy dotyczącej zdrowia psychicznego i ogólnego, korzys-
tania z publicznych świadczeń dla osób niepełnosprawnych czy innych potrzeb-
nych świadczeń. Pomoc i wsparcie w tym zakresie zapewniają członkowie i 
pracownicy Domu-Klubu. 

5. Reach-out
Część codziennej pracy w Domu-Klubie obejmuje bieżący kontakt z członkami 
(ang. reach-out). Kiedy członek nie uczęszcza do Domu-Klubu lub przebywa w 
szpitalu, wykonuje się telefon albo się go odwiedza. Każdemu nieobecnemu 
członkowi przypomina się, że jest zawsze mile widziany i potrzebny w 
Domu-Klubie. Ten proces nie tylko zachęca członków do uczestnictwa w 
Domu-Klubie, ale umożliwia szybkie zorientowanie się, że ktoś z członków 
doświadcza trudności i może potrzebować dodatkowej pomocy. 

6. Edukacja
Ścieżki edukacyjne wielu członków Domu-Klubu zostały przerwane z powodu 
choroby psychicznej. Niektórzy nie ukończyli szkoły średniej,  inni przerwali 
swoje doświadczenia studenckie.  Dom-Klub oferuje członkom możliwości 
edukacyjne w rozpoczęciu lub sfinalizowaniu certyfikatów czy zaliczeń w 
instytucjach akademickich lub w programach edukacji dorosłych. Dom-Klub 
wykorzystuje również talenty i umiejętności członków i pracowników, by 
zapewniać możliwości edukacyjne na terenie Domu-Klubu.
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7. Warunki mieszkaniowe (ang. housing) 
Bezpieczne, przyzwoite i godne warunki mieszkaniowe są prawem wszystkich 
członków. Dom-Klub pomaga członkom w dostępie do programów mieszkanio-
wych. Jeśli mieszkania takie nie są dostępne w środowisku, Dom-Klub poszukuje 
funduszy i tworzy swój program mieszkaniowy.

8. Podejmowanie decyzji i zarządzanie
Podejmowanie decyzji i zarządzanie są ważną częścią pracy w Domu-Klubu. 
Członkowie i pracownicy spotykają się na otwartych spotkaniach, by dyskutować 
nad priorytetami (ang. policy issues) Domu-Klubu oraz planować działania 
Domu-Klubu. 
Domy-Kluby mają także niezależny zarząd lub organ doradczy, który odpowiada 
za nadzór nad zarządzaniem, fundraisingiem, public relations oraz pomocą w 
rozwoju szans zatrudnieniowych członków.

Mimo, że idea Domu pod Fontanną miała swój początek ponad 50 lat temu i od 
tego czasu była powielana  ponad 400 razy w różnych miejscach świata, koncep-
cja Domu-Klubu jest wciąż diametralnie innym sposobem pracy środowiskowej 
w obszarze zdrowia psychicznego. Większość programów i modeli wciąż skupia 
się na ocenianiu poziomu niepełnosprawności osoby i zawężaniu oczekiwań od 
niej, bazując na tej ocenie. Dla większości programów edukacja i terapia są 
przestrzenią rehabilitacji. W Domu-Klubie oczekiwania są wysokie, a wspólna 
praca, wzajemne relacje i znaczące możliwości w środowisku tworzą przestrzeń 
własnych wyborów. 

Źródła:
Anderson, S. B. (1998). We Are Not Alone: Fountain House and the development of Clubhouse 

culture. New York, New York, Fountain House
Beard J. H., Propst, R,& Malamud, T. (1982) The Fountain House model of psychiatric rehabilita-

tion. Psychiatric Rehabilitation Journal, 5, 47-53. Boston, MA
ICCD, (2002) The International Standards for Clubhouse Programs. New York, New York

Vorspan, R., (1986), Attitudes and Structure in the Clubhouse Model, The Fountain House 
Annual, Vol. 4, New York, NY
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Międzynarodowe Standardy Modelu Domu-Klubu, uzgodnione przez 
światową społeczność Domów-Klubów, określają model rehabilitacji 
w Domu-Klubie. Zasady określone w Standardach Modelu 
Domu-Klubu są podstawą jego powodzenia, które polega na pomocy 
osobom chorującym psychicznie pozostawać poza szpitalem i osiągać 
cele społeczne, materialne, edukacyjne i zawodowe. Standardy służą 
również jako „karta praw” dla członków i kodeks etyczny dla 
pracowników, zarządu i administracji Domów-Klubów. W Standardach 
podkreśla się, że Dom-Klub jest miejscem, które ma zapewniać swoim 
członkom szacunek i dawać różnorodne możliwości.

Standardy stanowią podstawę oceny jakości Domu-Klubu w procesie 
Akredytacji, prowadzonym przez Clubhouse International.

Co dwa lata Standardy są poddawane ocenie przez światową 
społeczność Domów-Klubów, która wnosi do nich niezbędne 
poprawki. Proces ten jest koordynowany przez Komisję Rewizji 
Standardów Clubhouse International, składającą się z członków i 
pracowników Domów-Klubów z całego świata akredytowanych przez 
Clubhouse International.

Międzynarodowe Standardy

Modelu Domu-Klubu
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Członkostwo

Członkostwo w Domu-Klubie jest dobrowolne i nie ma ograniczeń czasowych.1.

Członkowie wybierają sposób korzystania z Domu-Klubu oraz pracowników, z 
którymi pracują. Nie zawiera się porozumień ani umów, nie ustala reguł czy 
planów pracy, zmierzających do wymuszania uczestnictwa członków w 
działalności Domu-Klubu.

3.

Wszyscy członkowie, niezależnie od postawionych diagnoz i poziomu 
funkcjonowania, mają równy dostęp do wszystkich możliwości, jakie daje 
Dom-Klub.

4.

Dom-Klub zatwierdza przyjmowanie nowych członków. Członkostwo w 
Domu-Klubie jest otwarte dla każdej osoby z historią choroby psychicznej, o 
ile nie stwarza ona poważnego i bieżącego zagrożenia dla ogólnego 
bezpieczeństwa społeczności Domu-Klubu.

Chęć zostania częścią Domu-Klubu jest kluczowa dla członkostwa (nie może 
zależeć od decyzji administracyjnej, oceny medycznej, przekonań 
otoczenia/rodziny czy braku wiedzy o innych możliwościach).

2.
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Członkowie mają prawo do bezzwłocznego ponownego wstępu do 
społeczności Domu-Klubu, niezależnie od czasu trwania ich nieobecności,
o ile ich powrót nie stwarza zagrożenia dla tej społeczności.

6.

Dom-Klub zapewnia skuteczny system kontaktowania się z członkami, 
którzy nie uczestniczą w jego działalności, stają się wyizolowani ze swojego 
środowiska lub są hospitalizowani.

7.

Relacje

Członkowie dobrowolnie uczestniczą w pisemnym dokumentowaniu swojej 
aktywności w Domu-Klubie. Wszystkie takie zapisy są podpisywane zarówno 
przez członków, jak i pracowników.

Członkowie prowadzą swój Dom-Klub – nie są odbiorcami oddziaływań 
innych osób – specjalistów, którzy mieliby w swoich zadaniach 
obserwowanie czy ocenianie efektów tych oddziaływań. Domy-Kluby nie 
mają w swojej kadrze osób, które pełniłyby rolę terapeuty, doradcy, coach’a, 
nauczyciela czy osoby prowadzącej badania.

5.
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11. Odpowiedzialność za funkcjonowanie Domu-Klubu spoczywa na jego 
członkach i pracownikach, przy czym ostateczną odpowiedzialność ponosi 
dyrektor. Kwestią zasadniczą dla tej odpowiedzialności jest zaangażowanie 
członków i pracowników Domu-Klubu we wszystkie dziedziny jego działal-
ności.

Wszystkie spotkania w Domu-Klubie są otwarte zarówno dla członków, jak i 
dla pracowników. Nie organizuje się formalnych zebrań tylko dla członków 
lub tylko dla pracowników, na których omawiane są kwestie programowe 
lub sprawy członków.

Dyskutowanie i decydowanie o działalności Domu-Klubu, w tym o 
sprawach członków jest wspólne przez członków i pracowników.

8.

Liczba pracowników Domu-Klubu powinna być wystarczająca, by angażować 
członków, jednak nie na tyle duża, aby pracownicy mogli wywiązywać się ze 
swoich obowiązków bez udziału członków.

Ideą Domu-Klubu jest prowadzenie Domu przez członków, dla członków
– z pomocą koniecznych pracowników.

9.

Pracownicy Domu-Klubu pełnią uniwersalne role. Wszyscy pracownicy dzielą 
między siebie obowiązki związane z zatrudnieniem, sytuacją mieszkaniową 
członków, programem wieczornym, weekendowym i świątecznym oraz 
pracą w sekcjach. Pracownicy nie dzielą swojego czasu pomiędzy pracę w 
Domu-Klubie i inne istotne zatrudnienie, które mogłoby kolidować z utrzy-
mywaniem unikalnego charakteru relacji między członkami a pracownikami.

Dzielenie własności i odpowiedzialności jest istotą Domu-Klubu.

10.
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Miejsce

Dom-Klub ma swoją własną siedzibę. Jest zlokalizowany niezależnie od 
jakichkolwiek ośrodków lecznictwa psychiatrycznego i innych instytucji oraz 
jest suwerenny względem innych programów. Dom-Klub jest 
zaprojektowany tak, aby ułatwić dzień zorientowany na pracę (ang. 
work-ordered day, WOD) i jednocześnie być miejscem atrakcyjnym, o 
odpowiedniej powierzchni  i wyrażającym szacunek i godność.

13.

Cała przestrzeń Domu-Klubu jest dostępna zarówno dla członków, jak i 
pracowników. Nie ma miejsc przeznaczonych tylko dla pracowników lub 
tylko dla członków.

14.

Dom-Klub posiada własną tożsamość, w tym własną nazwę, adres oraz 
numer telefonu.

Dom-Klub to miejsce mające własny charakter, własne wartości
– powinien być dobrze rozpoznawalny. 

12.
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Dzień zorientowany na pracę

W zadaniach dnia zorientowanego na pracę biorą udział ramię w ramię 
zarówno członkowie, jak i pracownicy, wspólnie prowadząc Dom-Klub. 
Dom-Klub skupia się na mocnych stronach, talentach i umiejętnościach 
swoich członków; plan dnia zorientowanego na pracę w Domu-Klubie nie 
może zawierać zatem elementów leczenia farmakologicznego, opieki 
medycznej w placówkach dziennych ani innych programów terapeutycznych.

15.

Wszelkie prace w Domu-Klubie wykonywane są wyłącznie na rzecz 
Domu-Klubu i w celu zapewnienia i usprawnienia funkcjonowania jego 
społeczności. W Domu-Klubie nie są akceptowane żadne prace na rzecz 
zewnętrznych osób indywidualnych lub instytucji, za wynagrodzeniem lub 
bez niego. Członkowie nie pobierają wynagrodzenia za żadną pracę wykony-
waną w Domu-Klubie, nie występuje również żaden sztuczny system 
wynagradzania.

16.

Dom-Klub otwarty jest przez co najmniej pięć dni w tygodniu. Godziny dnia 
zorientowanego na pracę są zbliżone  do zwykłych godzin pracy.

Plan tygodnia daje członkom możliwość sensownej pracy na rzecz 
społeczności Domu-Klubu i może wprowadzać członków w rytm dnia 
w czasie gdy większość społeczeństwa pracuje.

17.
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Działalność Domu-Klubu zorganizowana jest w jednej lub w kilku sekcjach. 
Na każdą z nich składa się wystarczająca liczba pracowników i członków 
oraz taka ilość sensownej pracy, która w zajmujący sposób wypełni dzień 
zorientowany na pracę. Spotkania sekcji mają na celu zarówno budowanie 
więzi, jak i organizowanie i planowanie dnia zorientowanego na pracę.

 18.

Wszelka praca wykonywana w Domu-Klubie ma na celu przyczynienie się do 
przywrócenia jego członkom poczucia własnej wartości, celowości działań 
oraz pewności siebie; nie jest jej celem prowadzenie określonego szkolenia 
zawodowego.

19.

Członkowie mają możliwość uczestniczenia we wszystkich pracach 
Domu-Klubu, włączając w to administrację, programy badawcze, 
przyjmowanie nowych członków i wprowadzanie ich w życie Domu-Klubu 
czyli okres orientacji (ang. orientation), kontaktowanie się z członkami, 
zatrudnianie, szkolenie i ocenę pracy personelu, budowanie relacji i 
wizerunku publicznego Domu-Klubu, rzecznictwo oraz ocenę efektywności 
Domu-Klubu.

20.

Zatrudnienie

Dom-Klub umożliwia swoim członkom powrót do płatnej pracy poprzez 
Zatrudnienie Przejściowe, Zatrudnienie Wspierane i Zatrudnienie Niezależne, 
nie zapewnia zatem członkom zatrudnienia w ramach własnej działalności 
Domu-Klubu, w oddzielnych przedsięwzięciach Domu-Klubu czy też w 
ramach zatrudnienia chronionego.

Zatrudnienie jest kluczowym elementem modelu Domu-Klubu i kamieniem 
milowym na drodze do wzmacniania autonomii i podmiotowości oraz 
odzyskiwania zdrowia przez jego członków. 

21.
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Zatrudnienie przejściowe

Chęć do pracy jest najważniejszym czynnikiem określającym możliwość 
jej otrzymania.

a.

Możliwość otrzymania pracy będzie wciąż aktualna, bez względu na 
stopień powodzenia w pracy poprzedniej.

b.

Członkowie wykonują pracę w miejscu zatrudnienia.c.

Członkowie otrzymują powszechnie stosowane wynagrodzenie 
bezpośrednio od pracodawcy; nie jest ono niższe od minimalnego.

d.

Stanowiska Zatrudnienia Przejściowego są wyszukiwane z różnorodnej 
oferty rynku pracy.

e.

Zatrudnienie Przejściowe jest pracą w niepełnym wymiarze godzin i 
ograniczoną czasowo, trwa zazwyczaj od 15 do 20 godzin tygodniowo, 
przez sześć do dziewięciu miesięcy.

f.

Za wybór i szkolenie członków do Zatrudnienia Przejściowego 
odpowiedzialny jest Dom-Klub, nie zaś pracodawca.

g.

Członkowie Domu-Klubu, wspólnie z jego pracownikami, sporządzają 
sprawozdania dotyczące Zatrudnienia Przejściowego, przeznaczone dla 
właściwych instytucji/organizacji działających dla pożytku członków.

h.

Prowadzeniem miejsc Zatrudnienia Przejściowego zajmują się 
pracownicy i członkowie Domu-Klubu, nie zaś specjaliści Zatrudnienia 
Przejściowego.

i.

Nie organizuje się miejsc Zatrudnienia Przejściowego w samym 
Domu-Klubie. Stanowiska Zatrudnienia Przejściowego oferowane przez 
podmioty wspierające działalność Domu-Klubu muszą znajdować się 
poza nim i spełniać wszystkie powyższe kryteria.

j.

Dom-Klub oferuje własny program Zatrudnienia Przejściowego umożliwiają-
cy, w ramach uprawnień członkowskich, podjęcie zatrudnienia na rynku 
pracy. Cechą charakterystyczną tego programu jest zapewnienie zastępstwa 
we wszystkich miejscach Zatrudnienia Przejściowego przez Dom-Klub w 
razie nieobecności pracujących tam członków. Program Zatrudnienia Prze-
jściowego spełnia dodatkowo następujące zasadnicze kryteria:

22.
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Zatrudnienie Wspierane i Niezależne

Edukacja

Dom-Klub oferuje własne programy Zatrudnienia Wspieranego i Zatrudnie-
nia Niezależnego, pomagające członkom w pozyskiwaniu, kontynuowaniu i 
polepszaniu poprawianiu jakości zatrudnienia. Cechą charakteryzującą 
Zatrudnienie Wspierane jest utrzymywanie przez Dom-Klub relacji z pracują-
cym członkiem i pracodawcą. Członkowie i personel wspólnie określają 
rodzaj, częstotliwość i miejsce pożądanego wsparcia.

23.

Dom-Klub wspiera członków w osiąganiu celów zawodowych i edukacyjnych 
poprzez pomoc w wykorzystywaniu dostępnych w środowisku możliwości 
edukacyjnych. Jeśli Dom-Klub zapewnia również własny program 
edukacyjny, w znaczący sposób wykorzystuje w jego realizacji edukacyjne i 
pedagogiczne umiejętności członków.

25.

Członkowie pracujący niezależnie nadal mają możliwość otrzymywania 
wsparcia oraz korzystania z możliwości, jakie daje Dom-Klub, włącznie z 
rzecznictwem dotyczącym ich uprawnień oraz pomocą dotyczącą kwestii 
mieszkaniowych, medycznych, prawnych, materialnych i osobistych, jak 
również uczestniczeniem w programach wieczornych i weekendowych.

24.

Funkcje Domu-Klubu
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Dom-Klub jest usytuowany w miejscu dostępnym za pomocą miejscowych 
środków komunikacji, zarówno jeśli chodzi o dojazd i powrót, jak i dostęp 
do miejsc ZP. Dom-Klub zapewnia lub organizuje transport alternatywny, 
jeśli dostęp do transportu publicznego jest ograniczony.

26.

Dom-Klub zapewnia wsparcie oraz aktywności i możliwości, które mają na 
celu pomóc członkom w kształtowaniu i utrzymaniu zdrowego stylu życia.

28.

Dom-Klub jest zaangażowany w zapewnianie wszystkim swoim członkom 
jak najszerszego wyboru bezpiecznych, odpowiednich i niedrogich miejsc 
zamieszkania w tym stwarzających możliwość samodzielnego życia. 
Dom-Klub ma rozeznanie w zakresie możliwości mieszkaniowych spełniają-
cych powyższe kryteria, a jeśli są one niedostępne, opracowuje swój własny 
program mieszkaniowy. Podstawowe zasady tego programu są następujące:

29.

Członkowie i pracownicy wspólnie zarządzają programem.a.

Członkowie korzystają z niego dobrowolnie.b.

Członkowie wybierają lokalizację swoich miejsc zamieszkania
oraz współlokatorów.

c.

Zasady i sposoby postępowania są opracowane zgodnie
z obowiązującymi w Domu-Klubie normami współżycia.

d.

Poziom wsparcia wzrasta lub maleje odpowiednio do zmieniających się
potrzeb danego członka.

e.

Członkowie i pracownicy aktywnie kontaktują się z członkami, aby pomóc
im utrzymywać ich mieszkania, szczególnie w okresach hospitalizacji. 

f.

Członkowie i pracownicy Domu-Klubu wspólnie działają w celu zapewnienia 
możliwości korzystania ze wsparcia dostępnego w środowisku lokalnym. 
Aktywność ta skupiona jest w strukturach sekcji Domu-Klubu i obejmuje 
pomoc w zakresie korzystania z uprawnień, spraw mieszkaniowych i 
rzecznictwa, a także promowanie zdrowego stylu życia i poszukiwanie w 
lokalnym środowisku odpowiedniej jakości świadczeń medycznych, psycho-
logicznych, farmakologicznych bądź dotyczących uzależnień.

Sekcje dzielą między sobą obszary działań związane ze wspieraniem 
członków w dostępie do różnego typu świadczeń: medycznych, socjalnych, 
czy mieszkaniowych. Dom-Klub nie zatrudnia specjalistów z powyższych 
dziedzin.

27.
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Dyrektor, członkowie, pracownicy i inne zaangażowane osoby uczestniczą w 
dwu- lub trzytygodniowym programie treningowym dotyczącym Modelu 
Domów-Klubów i przeprowadzonym w certyfikowanej bazie treningowej.

31.

Dom-Klub prowadzi obiektywną ewaluację efektywności swoich działań, 
włączając w to proces Akredytacji Clubhouse International.

30.

Dom-Klub prowadzi wieczorne i weekendowe programy 
towarzysko-rekreacyjne (ang. social programs). Święta obchodzone są w ich 
rzeczywistych terminach kalendarzowych.

Wszelkie aktywności związane z rozrywką, rekreacją, kulturą, 
organizowane są poza dniem zorientowanym na pracę. Dzięki temu w 
Domach-Klubach zachowany pozostaje rytm dnia, według którego żyje 
większość społeczeństwa. 

32.

Dom-Klub posiada niezależny zarząd, bądź, jeśli jest afiliowany przy 
instytucji/organizacji wspierającej, oddzielny organ doradczy, w skład którego 
wchodzą osoby o szczególnej pozycji umożliwiającej zapewnianie 
Domowi-Klubowi wsparcia w zakresie finansowym, prawnym, 
ustawodawczym, rozwoju zatrudnienia, korzystania z możliwości dostępnych 
w środowisku oraz rzecznictwa na rzecz Domu-Klubu.

Zarząd składa się zarówno z aktywnych członków Domu-Klubu, jak i innych 
osób – działających na rzecz Domu w środowiskach czy branżach, w których 
pracują zawodowo.

33.
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Dom-Klub opracowuje i realizuje własny budżet, zatwierdzony przez zarząd 
lub organ doradczy przed rozpoczęciem roku rozrachunkowego i rutynowo 
monitorowany w czasie jego trwania.

34.

Wynagrodzenie personelu jest konkurencyjne w stosunku do wynagrodzenia 
na podobnych stanowiskach w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

35.

Dom-Klub jest wspierany przez stosowne władze odpowiadające za ochronę 
zdrowia psychicznego oraz posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uprawnienia. Dom-Klub współpracuje z osobami i organizacjami mogącymi 
zwiększyć skuteczność jego działań w szerszej społeczności.

Niezależność Domu-Klubu nie ma w żadnym wypadku oznaczać jego 
izolowania się z najbliższego i szerszego otoczenia. To, co wszyscy 
wzmacniamy w Domu-Klubie – swoje umiejętności, większą wiarę w siebie i 
innych, przekonanie do norm i wartości wspólnych – ma służyć pełni naszego 
życia. Pozytywne relacje Domu-Klubu z władzami, instytucjami, 
organizacjami i zwykłymi sąsiadami (mieszkańcami) są ważne dla 
pozytywnego miejsca  w świecie każdego z nas.

36.

Dom-Klub organizuje otwarte dyskusje i ma wypracowane procedury, 
umożliwiające członkom i pracownikom aktywne uczestniczenie w 
podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania, polityki i kierunków rozwoju 
Domu-Klubu. Decyzje te są zazwyczaj podejmowane w drodze konsensusu.

Wypracowywanie konsensusu (w miejsce decyzji matematycznej większości 
głosów) wzmacnia wartość podejmowanych ustaleń: wynikają one ze 
ścierania się opinii i przekonań wszystkich zainteresowanych, z których 
każda wnosi coś do ostatecznie podjętej decyzji - prawdziwie wspólnej i 
maksymalnie wartościowej. Taki sposób podejmowania decyzji maksymalnie 
wzmacnia zaangażowanie i entuzjazm przy ich realizacji, nawet w obliczu 
wielu trudności.

37.

Komentarze i zdjęcia pochodzą ze spotkań szkoleniowych organizowanych
w ramach projektu "Domy pod Fontanną" oraz z archiwum WDpF.
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W 2016 roku doczekaliśmy się szerokiej metaanaliza wyników zebranych w 
systematycznym przeglądzie literatury dotyczącej skuteczności Modelu 
Domu-Klubu¹. Wykorzystano do niej pięćdziesiąt dwa artykuły spełniające 
kryteria badań randomizowanych (RCT – Randomized Clinical Trials), ekspery-
mentalnych, lub obserwacyjnych oceniających odpowiednio: zatrudnienie (29 
artykułów), jakość życia (10), hospitalizacje psychiatryczne (10),relacje społeczne 
(10),naukę (3) oraz działania promujące zdrowie (2).

Wyniki badań potwierdzają skuteczność Modelu Domu-Klubu w zakresie 
promowania zatrudnienia, ograniczania hospitalizacji i poprawy jakości życia.

¹�McKay, Colleen, et al. A systematic review of evidence for the clubhouse model of psycho-
social rehabilitation. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services 
Research, 2016, 1-20.

Model Domu-Klubu działa!

O skuteczność Modelu świadczy między innymi to, że:

został włączony do prestiżowego amerykańskiego rejestru programów 
opartych na dowodach (ang. National Registry of Evidence-based 
Programs and Practices), prowadzonego przez rządową agencję powołaną 
przez Kongres USA w celu zapobiegania skutkom chorób psychicznych i 
uzależnień (ang. Substance Abuse and Mental Health Services Adminis-
tration) 

został włączony do Narodowego Programu Rozwoju Usług w dziedzinie 
Zdrowia Psychicznego w Finlandii, na podstawie oceny wyników regu-
larnych badań ewaluacyjnych (2000, 2004, 2006 i 2009). Z badań wynika, 
że regularny udział w działaniach Domu-Klubu zmniejsza liczbę hospital-
izacji psychiatrycznych (zarówno liczba dni hospitalizacji, jak i koszty 
hospitalizacji spadły o około 75% w porównaniu z okresem przed człon-
kostwem w Domu-Klubie) i poprawia ogólne samopoczucie członków. 

został przyjęty jako część narodowego systemu ochrony zdrowia 
psychicznego, w Szwecji, Danii, Norwegii, Islandii i Szkocji.

Efektywność modelu Domu-Klubu

w badaniach międzynarodowych
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²�Wykorzystano tu porównanie z programem PACT (Program for Assertive Community 
Treatment).

³�Uczestnicy programu CDRI – consumer-run drop-in centers.

W zakresie zatrudnienia wykazano, że członkowie Domów-Klubów:

pracowali średnio więcej dni kalendarzowych w roku niż 
uczestnicy innych programów (p<0.05)²;

pracowali średnio więcej godzin (p<0.05);

zarabiali średnio więcej (p<0.05).

częstość hospitalizacji i czas trwania hospitalizacji były 
znamiennie niższe (p<0.02) w grupie członków 
Domów-Klubów

członkowie Domów-Klubów trafiający do szpitala trafiali tam 
znacznie później niż inni pacjenci, czyli po dłuższej przerwie 
od ostatniej hospitalizacji (22,5 miesiąca w grupie członków 
Domów-Klubów versus 14,6 miesiąca w grupie kontrolnej 
(p<0.05).

znacznie częściej zgłaszali poprawę jakości życia (p<0.05) i 
częściej zgłaszali remisję (zdrowienie) (p<0.05) niż uczestnicy 
innych programów³.

W zakresie jakości życia wykazano,
że członkowie Domów-Klubów:

W zakresie ograniczania hospitalizacji wykazano, że:
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Charakterystyka Domów-Klubów
należących do Clubhouse International:

Charakterystyka Średnia

przynależność do koalicji 80%

roczny budżet 539.787 $
(25.000 $ - 4.700.000 $)

średnia dzienna obecność 34.42 (4-200)

Dane z badań pochodzących z: Programfor Clubhouse Research UMASS

Źródła
�nansowania

inne rządowe środki (5,23%)

prywatne ubezpieczenia (0,14%)

dotacje/aktywności
generujące przychód
(6,28%)

usługi socjalne (1,31%)
rehabilitacja zawodowa

 (1,46%)

środki gminne/miejskie
/wojewódzkie (18,44%)

publiczne ubezpieczenia (9,77%)

darowizny/granty (9,14%)

inne prywatne środki
(4,66%)

państwowe środki przeznaczone
na zdrowie psychiczne (43,58%)

Jako pracownik Clubhouse International
(Program Officer) ściśle współpracuje z 
europejskimi Domami-Klubami w celu 
podnoszenia jakości ich działań poprzez proces 
Akredytacji. Z ruchem Domów-Klubów związana 
jest od 2007 roku. Jest także członkinią zarządu 
duńskiej Koalicji Domów-Klubów.

Anita Brix Lambaek
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Notuje się znacznie mniejszy całkowity koszt opieki zdrowotnej członków 
uczestniczących w działaniach Domów-Klubów niż innych, porównywanych z 
nimi grup (10.391 dolarów w stosunku do 15.511 dolarów).

Korzyści wynikające z członkostwa w Domu-Klubie (z perspektywy członków):

- Osobowościowe: członkowie doświadczają szacunku, równego i nieoceniające-
go traktowania. Doświadczają autonomii poprzez swobodny wybór spośród 
wszystkich działań w Domu-Klubie. Członkowie są postrzegani po prostu jako 
osoby, nie przez pryzmat choroby psychicznej.

- Nabywane umiejętności: Członkowie Domu-Klubu zdobywają umiejętności w 
wielu obszarach, w tym: życia codziennego, zatrudnienia, zdrowia, obsługi 
komputera, umiejętności społecznych.

- Wzmacniająca społeczność: członkowie opisują Dom-Klub jako miejsca dające 
oparcie emocjonalne, które wzmacnia ich zdolność do podążania za własnymi 
marzeniami.

** International Journal of Mental Health 10.1080/00207411.2017

Korelacja między uczestnictwem w działaniach Domu-Klubu
a całkowitym kosztem leczenia pschiatrycznego 

Badanie jakościowe w Domu-Klubie „Progress Place”**
Mechanizm zmiany i odzyskiwania zdrowia wśród członków Domów-Klubów

Wiek
członków 

< 20 (0,91%)

20 - 25 (6,01%)

26 - 30 (8,84%)

31 - 40 (18,97%)

41 - 50
(23,83%)

51 - 60 (26,99%)

61- 70 (11,1%)

> 70 (1,81%)
niewiadoma (1,55%)
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- Dobrze realizowany program prozatrudnieniowy w Domu-Klubie wspiera 
członków w zdobywaniu zatrudnienia na ogólnodostępnym rynku pracy poprzez 
Zatrudnienie Przejściowe, Wspierane i Niezależne.

- Badania pokazują, że udział w Dniu Zorientowanym na Pracę przed podjęciem  
zatrudnienia na rynku pracy miało istotny pozytywny wpływ na czas trwania 
zatrudnienia***

*** Psychiatric Rehabilitation Journal, vol 35 (5), sep 2012 (391-395)

Dzień Zorientowany na Pracę jako katalizator sukcesu w pracy

Średnia liczba zatrudnionych członków
(wyłączając Dom pod Fontanną w Nowym Jorku)

Średnia (w nawiasie podano zakres)
N-liczba uwzględnionych Domów-Klubów

Zatrudnienie
Przejściowe

Zatrudnienie
Wspierane

Zatrudnienie
Niezależne

Liczba członków 
zatrudnionych przez dowolny 
okres w ciągu roku

12,46 (1-78)
N=179

14,15 (1-137)
N=172

19,31 (1-126)
N=195

Liczba członków 
zatrudnionych przez 
przynajmniej 6 miesięcy

6,97 (1-52)
N=159

10,44 (1-104)
N=160

14,87 (1-125)
N=190

Rezultaty zatrudnienia
(wyłączając Dom pod Fontanną w Nowym Jorku)

Zatrudnienie
Przejściowe

Zatrudnienie
Wspierane

Zatrudnienie
Niezależne

Źródło: Uniwersytet Massachusetts, Colleen MacKay
Kwestionariusz Domów-Klubów 2016. Wyniki dla Domów-Klubów z całego świata.

4,06 (1-20)
(n=193)

7,57 (1-55)
(n=184)

15,62 (1-124)
(n=207)

Średnia liczba
pracodawców

8,20 (1-46)
(n=172)

10,67 (1-86)
(n=148)

17,49 (1-116)
(n=152)

Średnia liczba
miejsc
zatrudnienia

30 095$
(604$- 233 705$)

(n=134)

71640$
(159$-854 335$)

(n=114)

132 873$
(1 669$-1 027742$)

(n=116)

Średnie
wynagrodzenie
roczne

Źródło: Uniwersytet Massachusetts, Colleen MacKay
Kwestionariusz Domów-Klubów 2016. Wyniki dla Domów-Klubów z całego świata.
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Dbanie o jakość

Wszystkie Domy-Kluby są zachęcane do uczestniczenia w 
treningach dotyczących ich funkcjonowania. To bardzo istotny 
aspekt filozofii Domów-Klubów. Wynika z tego wiele korzyści - 
w treningach uczestniczą członkowie, pracownicy oraz członko-
wie Zarządów Domów-Klubów z całego świata. To wyjątkowa 
okazja do poszerzenia sieci kontaktów, wymiany dotyczącej 
różnic kulturowych i związanych z tym wyzwań oraz nauki i 
wymiany idei.

Trening zazwyczaj trwa dwa lub trzy tygodnie i odbywa się w 
bazie treningowej. Składa się z codziennych dyskusji na temat 
Standardów, pracy w Sekcjach, odwiedzania miejsc pracy 
członków, spotykania się pracownikami i członkami Zarządu w 
bazie treningowej. Jedną z zasadniczych części treningu jest 
praca nad planem działania, zawierającym obszary wspólnie  
uznane za wymagające dopracowania. Uczestnicy treningu 
przedstawiają ten plan  swojemu Domowi-Klubowi. W trakcie 
treningu kilkukrotnie spotykają się z grupą treningową, żeby 
zdecydować, w jaki sposób wdrażać ten plan. Podczas ostatnie-
go tygodnia do treningu dołącza osoba zaangażowana w 
zarządzanie czy finanse Domu-Klubu, która pomaga uczest-
nikom treningu w osiągnięciu ich celów. Clubhouse Internation-
al i bazy treningowe umożliwiają - oprócz zasadniczej części 
treningu - także inne treningi, między innymi dotyczące opty-
malizacji Zatrudnienia Przejściowego oraz treningi Zespołu ds. 
Rozwoju Domów-Klubów.

Obecnie na świecie 
jest 12 

certyfikowanych baz 
treningowych.

Uczestnictwo w 
treningu to unikalna 

możliwość 
doświadczenia 

kultury Domu-Klubu. 
Uczestnicy treningu 

mieszkają w 
Domu-Klubie, 

będącym bazą 
treningową.

Trening Domów-Klubów

Trening, ewaluacja i Akredytacja
Annette Callow
Członkini Flourish House w w Glasgow w Szkocji od 
2000 roku. Przewodnicząca grupy zajmującej się 
aplikacjami w Zespole ds. Rozwoju Domów-Klubów. 
Jako członkini tego zespołu uczestniczyła w procesie 
Akredytacji wielu Domów-Klubów
na całym świecie.
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Clubhouse International prowadzi także specjalne kilkudnio-
we treningi dla nowych Domów-Klubów i powstających grup, 
na przykład na początku listopada 2017 r. odbył się trening w 
Teksasie dla pięciu powstających grup. Ten rodzaj treningu 
koncentruje się na rozwoju Zarządu, fundrasiningu, planowa-
niu strategii i rozwijaniu współpracy z partnerami w lokalnej 
społeczności.

Bardzo istotną kwestią jest ciągła ewaluacja Domu-Klubu. Co 
roku wszystkie Domy-Kluby są proszone o uzupełnienie 
kwestinariusza zwanego CPQ (Clubhouse Profile 
Questionnaire). Wszystkie informacje wysyłane są na 
Uniwersytet Massachusetts, gdzie są zbierane jako materiał 
do badań. CPQ to bardzo ważny dokument w procesie 
Akredytacji. Domy-Kluby, przygotowując się do Akredytacji 
wypełniają tzw. self-study, które jest najważniejszym 
dokumentem dla Zespołu ds. Rozwoju Domów-Klubów, 
pomagającym zidentyfikować mocne i słabe punkty danego 
Domu-Klubu. Uzupełnianie go jest także okazją do 
sprecyzowania celów danego Domu-Klubu, opartych na 
ośmiu działach Standardów. Wiele Domów-Klubów ma 
ustalone spotkania Sekcji i inne zebrania dla całego 
Domu-Klubu, na których decyduje się o krótko- i 
długoterminowych celach.  Mają one podtrzymać motywację 
do rozwoju i dostarczyć punktów widzenia jak największej 
liczbie osób zaangażowanych w decyzje dotyczące 
Domu-Klubu. Ponadto każdy Dom-Klub powinien dbać o to by 
członkowie, goście oraz osoby ze środowisk związanych z 
Domem-Klubem, czuli się swobodnie w wyrażaniu swoich 

Akredytacyjny 
kwestionariusz 

samooceny (ang. 
Self-study 

Accreditation 
Protocol) jest 

jednakowy dla 
wszystkich 

Domów-Klubów na 
świecie. Podąża za 

działami 
Międzynarodowych 

Standardów Modelu 
Domu-Klubu. Do 

każdego działu 
sformułowane są 

różne pytania 
pomocnicze 

adekwatne do treści 
poszczególnych 

Standardów.

Ewaluacja Domów-Klubów
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Za proces Akredytacji odpowiedzialne są Clubhouse 
International i Zespoł ds. Rozwoju Domów-Klubów. Zapewnia to 
członkom gwarancję dostępności do wszystkich możliwości, 
jakie daje Dom-Klub. Akredytacja wzmacnia poczucie 
przynależności, podmiotowości i współpracy pomiędzy 
członkami. To proces wspomagający utrwalanie dobrych praktyk 
i symbol dbałości o najwyższą jakość Domów-Klubów.

W raporcie akredytacyjnym uwzględniamy na różnice kulturowe 
i prawne związane z zatrudnieniem w różnych Domach-Klubach, 
szczególnie tych europejskich. Proces akredydacyjny rozpoczyna 
się w momencie, gdy Dom-Klub występuje z wnioskiem o 
Akredytację do Clubhouse International. Clubhouse 
International wyznacza przedstawicieli Zespołu ds. Rozwoju 
Domów-Klubów, którzy umawiają wizytę akredytacyjną w 
Domu-Klubie. Od tego momentu Zespół współpracuje z 
Domem-Klubem nad CPQ i self-study i wspólnie ustalają grafik 
wizyty. Przedstawiciele Zespołu spędzają trzy dni w 
Domu-Klubie uczestnicąc w zebraniach, poznając członków, 
pracowników oraz członków Zarządu, spędzają czas w Sekcjach 
i miejscach Zatudnienia Przejściowego oraz zapoznają się z 
programem towarzysko-rekreacyjnym. Ostatniego dnia wizyty, 
przedstawiciele Zespołu ds. Rozwoju Domów-Klubów 
przedstawiają całej społeczności Domu-Klubu wstępne 
obserwacje, podkreślając wszystkie silne strony oraz oferując 
rekomendacje oparte na Standardach wraz z sugetiami ich 
wdrożenia. Po otrzymaniu raportu na piśmie, Dom-Klub może 
zwrócić się do przestawicieli Zespołu o radę. 

Bycie akredytowanym Domem-Klubem jest ogromnym 
osiągnięciem i włącza dany Dom-Klub do międzynarodowej 
wspólnoty Clubhouse International.

Wizyta Zespołu 
Akredytacyjnego 

służy ocenie: na ile 
dany Dom-Klub 
wdrożył i w jaki 
sposób realizuje 

Międzynarodowe 
Standardy 

Domu-Klubu.

informacje na podstawie 
strony internetowej 

Clubhouse International

Akredytowane 
Domy-Kluby mogą 

pochwalić się bardzo 
wysoką jakością 
działań zgodną z 

Międzynarodowymi 
Standardami Modelu 
Domu-Klubu. Są one 

uprawnione do 
korzystania z 

międzynarodowego 
symbolu Akredytacji.

W raporcie 
akredytacyjnym 

opisane są:
- mocne strony 

Domu-Klubu,
- rekomendacje 
zmian (obszary 

działania konieczne 
do zmiany i służące, 

pełniejszemu 
spełnianiu 

Standardów),
- sugestie, jak 

wdrożyć zmiany

Akredytacja Domów-Klubów
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Robby Vorspan

Związana z Clubhouse International od momentu jego 
powstania w 1994 roku. Obecnie kompleksowo  
zajmuję się procesem Akredytacji  (jako Senior 
Program Officer),  ściśle współpracując z Zespołem ds. 
Rozwoju Domów-Klubów i Bazami Treningowymi.

Myślę, że podejmując dyskusję nad szczególnymi potrzebami ludzi z poważnymi, 
długotrwałymi problemami psychiatrycznymi oraz nad tematem Aktywności 
Życia Codziennego tej grupy ludzi, powinniśmy przede wszystkim zatrzymać się i 
spojrzeć z szerszej perspektywy na całe zagadnienie chorób psychicznych. Przez 
całe lata przyjmowaliśmy pogląd, że tym, czego ta grupa ludzi najbardziej 
potrzebuje dla osiągania lepszego poziomu funkcjonowania jest stałe oferowan-
ie czegoś, co nazywamy umiejętnościami „AŻC”. Trzymaliśmy się tej dyrektywy 
jak recepty przekazywanej w dół z wyżyn autorytetu, ale gdzieś po drodze 
straciliśmy z oczu prawdziwy sens tego popularnego skrótu. 

Zachęcamy do lektury artykułu z 1988 roku, który ilustruje naszym zdaniem 
ponadczasowe wartości modelu Domu-Klubu. Ukazał się on Psychosocial Reha-
bilitation Journal, Volume 12, Number 2: October, 1988. Wszystkie podkreślenia 
wykonane zostały przez autorkę. Roberta Vorspan posiadała wówczas tytuł 
Master of Science i była dyrektorem asystującym d.s. edukacji w Centrum 
Edukacji i Badań van Ameringen w Fountain House w Nowym Jorku, w stanie 
Nowy Jork.

Uniwersalność idei Domu-Klubu

Aktywności Życia Codziennego w Domu-Klubie:
Nie da się porządkować próżni

Activities of Daily Living: You can’t vacuum in the vacuum
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AŻC: Aktywności Życia Codziennego

Jak mogliśmy oddalić się tak bardzo od prawdziwego znaczenia tych słów? 
Aktywności życiowe; aktywności, które są wyrazem naszego człowieczeństwa, 
aktywności, które jeśli się nimi zająć, angażują nas pełniej we wspólne obszary 
codziennego życia. Aktywności życia codziennego – kiedy spojrzymy na to, czym 
one naprawdę są w naszym własnym codziennym życiu, zobaczymy, że są to 
aktywności, które przenoszą nas od chwili do chwili i dają napęd i sens, żeby iść 
dalej w naszym życiu.

Dzięki tym aktywnościom naturalnie kreujemy nasze priorytety. Na przykład 
niektóre aktywności w moim życiu (jak opracowywanie budżetu domowego, 
higiena czy życie towarzyskie) nabierają znaczenia tylko w powiązaniu z wyższy-
mi priorytetami, takimi jak praca czy edukacja. Priorytety pojawiają się same w 
naturalny sposób i rozumiem to tak, że nowe są osadzone w poprzednich. Nie są 
one po prostu listą umiejętności, których się uczę i które same w sobie mają w 
jakiś sposób nadać sens i strukturę mojemu życiu. Potrzebuję nauczyć się, w 
stopniu co najmniej adekwatnym, interakcji ze swoimi współpracownikami, jeśli 
nie chcę stracić swojej pracy. Higieny i budżetowania nie da się uczyć w próżni. 
Stają się one istotne tylko w związku z całym życiem.

Nauczanie umiejętności AŻC (lub potocznie „umiejętności życia społecznego”) 
jest ideą, którą odcięto od doświadczenia ludzkiego życia, z którego wyrosła. 
Większość naszych profesjonalnych szkoleń utwierdza nas w przekonaniu, że 
„Umiejętności AŻC” są receptą na jakiś specyfik, który powinien być aplikowany 
przez wykwalifikowanych profesjonalistów, w ściśle określonych dawkach, 
chorym pacjentom. O umiejętnościach AŻC zaczęto myśleć niemal jak o lekarst-
wie, które ma zastąpić rzeczywistość codziennego życia i być używane zamiast 
angażowania się we właściwe życie. Uważam, że naszym zadaniem jest zmiana 
percepcji i zrozumienie, że aktywności życia codziennego, poważnie traktowane, 
są rzeczywiście najsilniejszym motorem ponownego angażowania się wyobcow-
anego i rozbitego człowieka w tempo codziennego życia. 
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Ta konferencja ma na uwadze potrzeby osób doświadczających przewlekłych 
problemów zdrowia psychicznego i słusznie zakłada, że osoby te mają szcze-
gólne potrzeby. Ale zanim zaczniemy rozpatrywać jakiekolwiek szczególne 
potrzeby tej grupy, musimy w pełni zaakceptować, że są to potrzeby dodatkowe, 
a nie wyizolowane z potrzeb wspólnych wszystkim ludziom. Musimy uznać, że 
„aktywności życia codziennego”, niezależnie czy mówimy o ludziach z chorobą 
czy bez choroby psychicznej, są po prostu aktywnościami, poprzez które staramy 
się realizować nasze najbardziej podstawowe potrzeby czy tęsknoty. W 
pierwszym rzędzie jesteśmy po prostu istotami ludzkimi, a dopiero potem 
można mówić o schizofrenikach, terapeutach behawioralnych, osobach cierpią-
cych na chorobę dwubiegunową, rzecznikach zdrowia psychicznego. Wszyscy 
mamy potrzeby, wszyscy angażujemy się w codzienne aktywności, których celem 
jest zaspokojenie tych potrzeb.

Bycie po prostu człowiekiem może oznaczać dla każdego z nas inne rzeczy, ale 
rozumiejąc to w najprostszy i najgłębszy sposób – zgadzamy się na pewną 
wspólną wizję. Wszyscy wiemy, że być człowiekiem i być żywym (ang. to be 
human and to be alive) oznacza wzrastać i uczyć się rzeczy dostępnych w swoim 
środowisku, w swoich relacjach i doświadczeniach. Bycie człowiekiem i bycie 
żywym oznacza, że ma się napęd do przekraczania wszelkich przeszkód – 
wewnętrznej lub zewnętrznej natury – jakie możemy napotkać na drodze do 
mającego dla nas sens, produktywnego gospodarowania czasem, który jest nam 
dany. Bycie człowiekiem i bycie żywym oznacza, że to w jaki sposób oddziałuje-
my na nasze środowisko i jak wpływamy na ludzi, wraca do nas – albo jako 
wzmocnione pozytywne sygnały zwrotne, albo jako zaklęte koło negacji, w 
którym nasze własne niezaangażowanie tworzy większy i coraz trudniejszy do 
sforsowania dystans pomiędzy nami, a naszym światem. Bycie żywym oznacza 
poszukiwanie, bez względu na to jak bardzo się tego boimy lub jak bardzo może 
to zakłócić nasz spokój, relacji z innymi ludźmi opartych na zaufaniu i otwierają-
cych nam nawzajem nowe możliwości. Bycie człowiekiem oznacza, że my wszy-
scy włączeni jesteśmy w naturalny rytm, przypływy i odpływy snu i aktywności, 
zaangażowania i wycofania się, pracy, zatrudnienia, trudu i zabawy, lenistwa, 
relaksu. Te ludzkie potrzeby i tęsknoty nadają impuls naszej codziennej aktywn-
ości, co jest naszym sposobem na wytyczanie drogi do zaspokojenia tych 
najgłębszych ludzkich potrzeb. Chociaż ludzie, którzy cierpią z powodu 
poważnych niepełnosprawności dotyczących emocji, rzeczywiście mogą mieć 
dodatkowe potrzeby odróżniające ich od innych, to przede wszystkim powin-
niśmy dostrzegać nasze podobieństwo (ang. our sameness).
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Innym elementem naszego wspólnego człowieczeństwa jest jednak nasza 
skłonność do dystansowania się wobec tych spośród nas, którzy zbyt głośno 
wyrażają ból naszego złożonego człowieczeństwa. Ci tak zwani przewlekle 
chorzy psychicznie, czymkolwiek innym mogliby być lub co innego robić lub 
mówić, dają wyraz udręczenia, zamętu i niezgłębionej samotności, których my, 
inni, zasadnie nie chcielibyśmy wywołać w nas samych. Bardzo kusi nas 
występowanie z propozycjami i tworzenie praw i programów, które kreują 
przepaść pomiędzy profesjonalistami a ich klientami, gdzie od profesjonalistów 
oczekuje się, żeby aktywnie uczestniczyli w codziennym życiu, a od klientów 
oczekuje się, że będą siedzieli w grupach na zajęciach i uczyli się o życiu z 
bezpiecznego, odseparowanego oddalenia. 

„Potrzeby osób przewlekle chorych psychicznie” to głębokie zagadnienie. Ale my, 
profesjonaliści jesteśmy w najlepszym wypadku bezużyteczni tak długo, jak 
długo będziemy domagać się, aby patrzeć na osoby doświadczające problemów 
psychicznych jak na ludzi określonych przez ich chorobę u samych podstaw i 
fundamentalnie odmiennych od nas samych. W takim stopniu, w jakim wierzy-
my, że jesteśmy namaszczeni do „uczenia umiejętności życia codziennego”, 
zaprzeczamy prawdzie, że jedynie żyjemy dniem codziennym i ramię w ramię 
uczymy się i dzielimy swoją obecnością, nabywając sił i motywacji do przeżycia 
kolejnego dnia przez wnoszenie sensownego wysiłku i uzyskiwanie informacji 
zwrotnej od wrażliwych ludzi wokół nas.

Wszyscy próbujemy. Zrozumieliśmy, że tworzenie zinstytucjonalizowanych azyli 
było destruktywne i nieludzkie, więc wspieraliśmy masową deinstytucjonalizację. 
Pozwoliliśmy osobom chorującym psychicznie wyjść spoza murów szpitali 
stanowych, ale w tym samym czasie wznieśliśmy mury wokół nas samych. 
Zebraliśmy razem to, co radośnie nazwaliśmy „PPC” (Przewlekle Psychicznie 
Chorzy) i „strukturalizujemy” dla nich ich dzień. Na nasze próby strukturalizacji i 
nauczania można jednakże patrzeć jak na wyraz skrycia się przez nas samych za 
murami, które sami wokół siebie wznieśliśmy. Jeśli naprawdę pragniemy zburze-
nia murów instytucjonalizacji, to nie możemy dalej nauczać aktywności życia 
codziennego. Zamiast tego musimy wspólnie zaangażować się w codzienne 
życie. 
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Oferujemy coś, co jest sztucznym życiem, a potem dziwimy się, że samopoczucie 
pacjenta się nie poprawia. Tworzymy rozbudowaną ofertę dla angażowania się 
„pacjentów” lub „klientów” w „sensowne działania”, jak oferta naklejania 
kafelków na stojaczek, by potem przykleić im etykietkę „przewlekle” chorych, 
ponieważ nie wykazują poprawy. Czy otwiera to nasze umysły na pytanie o 
użyteczność stojaczka z kafelkami w życiu osoby, która nie ma nikogo komu 
mogłaby wręczyć jakiś prezent i która prawdopodobnie spożywa swoje posiłki w 
stołówce jakiejś instytucji? Strukturalizujemy godzina po godzinie czas 
poświęcony na zajęcia, na których uczymy klientów przykazań prowadzenia 
domowego budżetu w sytuacji, gdy dla tego klienta nie ma na świecie niczego 
takiego, o czym mógłby on pomyśleć jako o wartym sfinansowania z jego 
budżetu. Czy nie potrafimy zrozumieć, że nie ma powodu oszczędzania na nowe 
ubrania, jeśli nie ma się w nich dokąd pójść lub na wakacje, jeżeli się nie ma na 
nie z kim wybrać, ani nie ma skąd się na nie wybrać?

Organizujemy zajęcia ze sztuki lub rzemiosła i nauczamy rzeczy takich, jak 
aktywne spędzanie wolnego czasu. Ale może nam umknąć, że nie potrzebujemy 
tzw. aktywności czasu wolnego tylko dlatego, że jest to wymagane przez jakiś 
dogmat w podręczniku Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego. 
Potrzebujemy wolnego czasu, ponieważ sam rytm życia mówi nam, że kiedy już 
zakończymy ciężką pracę jako aktywni uczestnicy codziennego życia, to później 
potrzebujemy wycofania się, relaksu, odreagowania. Właśnie na tym polega 
aktywne spędzanie naszego wolnego czasu. Odpoczynek ma sens tylko w 
kontekście pracy.

Jest kpiną naśladowanie aktywności dnia codziennego w sposób, którego naucza 
się nas na treningach. Zrozumiawszy, że praca lub sensowna produktywność jest 
celem każdego człowieka, wykreowaliśmy sztuczną imitację i oddaliśmy ją tej 
grupie ludzi, o którą chcieliśmy zadbać, ale do której nie śmiemy zbytnio się 
zbliżyć. Obawiamy się przyznać, że praca to praca i że odpoczynek jest naturalną 
potrzebą w odpowiedzi na tę pracę. Tego, co doskonale rozumiemy w naszym 
własnym życiu, nie pozwalamy sobie zrozumieć w stosunku do naszych 
„obciążonych chorobą psychiczną”, ponieważ wspólny grunt naszych potrzeb 
zakłada również wspólny grunt naszego bólu i dezorientacji. Tak długo jak nie 
pozwolimy sobie na bycie po prostu ludźmi, żadne ilości zajęć grupowych z AŻC 
nie przyniosą klientom naszych systemów niczego więcej, niż kolejna porcja 
bólu, wyobcowania i szkód. Musimy przestać nauczać życia i zacząć pozwalać 
sobie na jego wspólne przeżywanie. Dom pod Fontanną i podejście 
Domów-Klubów do rehabilitacji psychiatrycznej stanowią model, w którym 
bardzo mocno staramy się realizować te wizję. W Domu pod Fontanną, chociaż 
nie stanowimy w żadnym względzie gotowego ideału, staramy się przekonać na 
własne oczy, że życie i jego umiejętności to coś, czego można się uczyć, ale nie 
mogą one być przedmiotem nauczania. Można nimi jedynie żyć.
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Jednakże nikt nie może się niczego nauczyć, łącznie z umiejętnościami żeglowa-
nia przez codzienne życie, jeżeli nie jest naprawdę zmotywowany. Każdy, 
niezależnie od tego jaką jest obarczony chorobą, niepełnosprawnością czy 
napiętnowaniem, motywowany jest przez konieczność zaspakajania swoich 
podstawowych ludzkich potrzeb. W Domu pod Fontanną, w spełnianiu tych 
najprostszych potrzeb, polegamy w pierwszym rzędzie na samym Domu pod 
Fontanną. Członkowie przychodzą tu, ponieważ usłyszeli od kogoś, że Dom pod 
Fontanną pomoże im znaleźć godne i niedrogie miejsce zamieszkania, albo 
wiedzą, że Dom pod Fontanną oferuje realną drogę do ponownego wejścia w 
świat pracy. Albo są zbyt samotni i wierzą wbrew wszystkiemu co czują, że mogą 
tu znaleźć sieć przyjaciół i oparcie. Przychodzą, ponieważ jest tu coś oczywiste-
go, namacalnego, coś najzupełniej realnego, czego aktywnie poszukują. Piękno 
Domu-Klubu polega na tym, że kiedy już członek przekroczy drzwi wejściowe w 
poszukiwaniu odpowiedzi na jakąś oczywistą, odczuwaną przez niego potrzebę, 
on lub ona przypadkowo zostaje złapany lub złapana w rozwijanie tzw. „umiejęt-
ności życia codziennego”, ponieważ są to umiejętności, które trzeba po prostu 
praktykować, aby dążyć do tego kim chce się być w przyszłości.

W Domu-Klubie nikt wszakże nie chce nikogo nauczać umiejętności życia 
codziennego, ponieważ zakładamy, że jest to znane. Codzienne życie, jak wierzy-
my, nie jest czymś, co jedni z nas potrafią, a inni nie, ale czymś, czego wszyscy 
uczymy się przez całe życie, czasami bardzo powoli i z bólem, a czasami wielki-
mi, żywiołowymi skokami. Czy jesteśmy pracownikami czy członkami, dostrzega-
my innych wokół nas. Próbując wyciągać wnioski z ich sukcesów i porażek, 
pokazujemy coś sobie nawzajem i uczymy się jeden od drugiego. Z codziennych, 
spontanicznych interakcji, przyswajamy to, co niezbędne do uzyskiwania tego, co 
chcemy lub potrzebujemy osiągać

Dla przykładu - Donna przychodzi do Domu pod Fontanną, ponieważ ktoś jej 
powiedział, że może on jej pomóc znaleźć pracę. Przychodzi, ponieważ chce 
osiągnąć cel, który sobie wyznaczyła. Przychodzi, ponieważ doświadczyła utraty 
podmiotowości żyjąc dzięki SSI (Supplemental Security Income – dochód 
bezpieczeństwa, zasiłek, przyp. red.) i ma złe przeczucia na temat tego, co może 
stać się z jej życiem, jeśli pozostanie bezrobotnym klientem środowiskowych 
dziennych programów wsparcia i leczenia. Donna jest zmotywowana, ponieważ 
doświadcza własnych potrzeb i widzi w Domu pod Fontanną innych, którzy 
szukają własnej drogi, porządnego zakwaterowania, tworzą społeczność i 
znajdują w niej swoje miejsce, zdobywają pracę i utrzymują ją. Jej pierwsze 
doświadczenie z Domem pod Fontanną, w przeciwieństwie do doświadczeń z 
większości miejsc opieki, w których przebywała, to oczywista zbieżność między 
jej własnymi, subiektywnie doświadczanymi potrzebami, a tym, co jest oferow-
ane w odpowiedzi.
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Dom-Klub jest całkowicie uzależniony od swojej „autentyczności”. Członkowie 
przychodzą, ponieważ widzą, że ich autentyczne potrzeby mogą być auten-
tycznie spełniane. Dowiadują się niemal natychmiast, że członkostwo jest 
właśnie członkostwem w społeczności i bardzo szybko potrzeby społeczności 
stają się tak autentyczne i motywujące, jak własne potrzeby poszczególnych 
członków. Dzięki tej potężnej podwójnej motywacji, członkowie zmieniają swoje 
zachowania i przyswajają lepsze metody poruszania się w świecie, ponieważ ma 
to oczywisty sens. 

Donna, pracująca na przykład w sekcji kuchennej, ma zacząć kroić warzywa na 
obiad, który będzie serwowany dla całego Domu-Klubu. Ktoś pracujący obok 
pyta „Co masz na rękach?” i Donna odpowiada „Nic, a czemu?” Inni członkowie i 
pracownicy, zajęci obok własną pracą, zerkają na brudne ręce Donny i ktoś 
zauważa, że naprawdę powinna je umyć przed krojeniem warzyw. Ktoś inny 
nalega i Donna idzie myć ręce. Nie ma niczego szkolnego w takiej interakcji. 
Ludzie pracują razem i formułują swoje wzajemne oczekiwania, jak codziennie 
robią współpracownicy lub członkowie rodzin. Żądanie, aby Donna umyła ręce, 
nie jest akademicką interwencją, ponieważ pracownicy i członkowie Domu mają 
żywotny interes we względnej czystości jej rąk, gdyż będą jeść krojone przez nią 
warzywa. Donna nie jest „nauczana” co jest właściwe lub niewłaściwe w jakiejś 
wyidealizowanej, abstrakcyjnej definicji stosowności, tylko spontanicznie z tym 
skonfrontowana w związku z zachowaniem, które się innym nie podoba i które 
ostatecznie utrudniałoby dążenie zarówno do celu, który zdefiniowała sobie 
Donna – uzyskania zatrudnienia, jak i dążenie do celu społeczności – przyrządze-
nia zdrowego, smacznego posiłku. W tym kontekście Donna jest zdecydowanie 
skłonna ulec sugestii umycia rąk i nie odbiera tej sytuacji jako protekcjonalnego 
traktowania lub nauczania czegoś, co nie ma liczącego się wpływu na jej życie 
„tu i teraz”.

Wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. Nikt z nas nie umie, jeśli się nie nauczy i 
wszyscy nieustająco uczymy się od siebie nawzajem. Myślę, że to jedyna droga, 
aby prawdziwa umiejętność codziennego życia naprawdę została przyswojona. 
Interakcja między Donną i jej współpracownikami, członkami i pracownikami 
Domu pod Fontanną, warunkowana jest autentyczną relacją między nimi, zaś tę 
relację warunkuje z kolei dzielenie się realną pracą i współzależnościami koniec-
znymi dla jej wykonania. Aktywności Życia Codziennego nie są poznawane w 
procesie nauczania, tylko w procesie nawiązywania relacji i wspólnego zaan-
gażowania w życie. 
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Tym, co najbardziej odróżnia Domy pod Fontanną i model Domu-Klubu od 
większości programów rehabilitacji, jest nasze głębokie przekonanie, że aktywn-
ość mająca miejsce w Domu-Klubie nie jest środkiem do celu, tylko jednocześnie 
środkiem i celem. W Domu-Klubie nie zakładamy, że umiejętności codziennego 
życia mogą zostać nabyte i zmagazynowane do późniejszego zastosowania w 
„prawdziwym życiu”. My nie „nauczamy” aktywności i umiejętności i nie oczeku-
jemy, że członkowie pójdą i wydadzą je jak walutę, aby uzyskać w zamian 
„prawdziwe życie”.

W Domu-Klubie członkowie opuszczają miejsce na widowni i włączają się w 
działania. Stopniowo wkraczają w nurt autentycznych aktywności, którymi 
rozpoczynają proces zdobywania własnych życiowych celów. Najbardziej istotne 
dla powrotu Donny do liczącej się ludzkiej egzystencji nie jest nauczenie się 
higieny i kuchennych procedur, lecz interakcje i aktywności, przez które się tego 
nauczyła i które już rozpoczęły przywracanie Donny do krwioobiegu codziennego 
życia. Podczas swojej pracy w sekcji kuchennej, Donna odwróciła kartę swojego 
długotrwałego odłączenia od życia i już spotkała się z pozytywnym, pełnym 
wdzięczności i docenienia oddźwiękiem będącym naturalną konsekwencją jej 
autentycznego wkładu dla społeczności. Członkostwo w Domu pod Fontanną 
zakłada stopniowe rozwiązywanie różnych praktycznych potrzeb, stałe wzboga-
canie repertuaru umiejętności społecznych oraz powolny, ale stały wzrost 
własnej wartości i samooceny.

Aktywności codziennego życia to swoista ścieżka studiów – mogą być one 
poznawane przez określony czas i przyswajane. Aktywności codziennego życia 
powinny być postrzegane jako sposób doświadczania zmieniającej się panoramy 
naszej indywidualnej egzystencji. Przez codzienne aktywności poznajemy własne 
pragnienia, określamy cele, zawieramy autentyczne relacje z tymi, którzy pracują 
obok. Stopniowo zakorzeniamy się mocniej i mocniej na bogatym gruncie 
naszych wspólnych, ludzkich doświadczeń.

Gdy mówimy o sobie samych, nie mówimy o „aktywnościach życia codzienne-
go”, tylko o naszym życiu. Sądzę, że jeśli myślimy poważnie o naszej zdolności – 
jako profesjonalistów – do podnoszenia w jakiś sposób jakości życia kobiet i 
mężczyzn dotkniętych poważnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, musimy 
wyzbyć się naszej obsesji dotyczącej „aktywności życia codziennego”. Musimy 
zdobyć się na wyjście poza mury, które wznieśliśmy wokół siebie i włączyć się do 
tańca życia: tańczyć wspólnie, dawać się unosić i wciągać w jego własny rytm, 
czasami prowadząc, ale czasami będąc prowadzonymi. Musimy widzieć, jak 
wszyscy wzrastamy, zmieniamy i ulepszamy. Nasze zaangażowania wspólne z 
osobami, które doświadczają silnego psychicznego cierpienia, to nie jest próba 
generalna. To jest rzeczywistość.

44



Dom-Klub jest miejscem, w którym wiodącą rolę gra nasze fundamentalne 
podobieństwo. My pracownicy, którzy w założeniu pewniej stąpamy po ziemi, 
możemy swobodnie podać rękę członkom, których kroki są mniej pewne, 
oferując namacalne wsparcie podczas wspólnych codziennych aktywności, które 
wiążą nas wszystkich z naturalnymi odpływami i przypływami życia.

Wówczas, po wspólnej ciężkiej pracy, niezależnie, czy było to wspólne 
przyrządzanie obiadu dla całej społeczności Domu-Klubu, wyliczanie 
finansowych statystyk czy sprzątanie łazienek, lub przygotowywanie takich 
prezentacji jak ta, możemy się zatrzymać i odetchnąć. Względnie pójść razem na 
kawę lub pogadać. Pośmiać się, pójść na kręgle, obejrzeć telewizję czy 
popracować nad artystycznym projektem. W Domach-Klubach nie nazywamy 
tych rzeczy „zajęciami w czasie wolnym”, ponieważ mamy nadzieję, że są one po 
prostu częścią naturalnego rytmu życia – pracy i zabawy, trudu i rozrywki. Nikt 
nas nie uczy, że po wdechu powinien nastąpić wydech. Nie ma potrzeby nas 
uczyć, że po pracy jest czas na relaks.

Jeśli zaczniemy myśleć o Aktywnościach Życia Codziennego jako o esencji i 
aktywności samego życia, wówczas mamy szansę dać prawdziwą nadzieję 
kobietom i mężczyznom, którzy zbyt długo byli ciągani w tę i z powrotem po 
szpitalach i salach zajęć – zawsze w poczekalni życia. Dopiero wtedy, gdy 
zechcemy otworzyć się i zaakceptować kruchość, cierpienie i dezintegrację, które 
są częścią naszej egzystencji, będziemy mogli głębiej i pełniej razem żyć. Da to 
także szansę wsparcia i integracji najgłębszych aspektów życia nas wszystkich, 
także tych, którzy tak długo żyli w samotności i izolacji.

Tłumaczenie członkowie i pracownicy WDpF
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Clubhouse International
483 Tenth Avenue, Suite 205

New York, NY 10018
USA

www.clubhouse-intl.org
info@clubhouse-intl.org

Organizacja Clubhouse International wspiera powstawanie i rozwój 
Domów-Klubów na świecie. Obecnie w 34 krajach jest łącznie 320 
Domów-Klubów. Akredytowanych Domów-Klubów jest 198.
Clubhouse International chce by każda osoba doświadczająca problemów 
zdrowia psychicznego miała dostęp do takiego wsparcia, jakim jest Dom-Klub.

Model Domu-Klubu zostaje 
uwzględniony w amerykańskim rejestrze 
programów i praktyk opartych na 
dowodach -  SAMHSA (ang. Substance 
Abuse and Mental Health Services 
Administration).

2011

2014

Clubhouse International jest szybko 
rozwijającą się organizacją 
umożliwiającą współpracę różnych 
Domów-Klubów na świecie.

Dziś

Clubhouse International i nowojorki 
Dom-Klub „Fountain House” otrzymują 
prestiżową nagrodę Conrada N. Hiltona 

za działalność społeczną.

Międzynarodowy ruch

Domów-Klubów w pigułce
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Tekst na podstawie treści zawartych na stronie internetowej Clubhouse International.
Zdjęcia: Clubhouse International.

1948

„Fountain House” zdobywa fundusze na 
program szkoleniowy, którego zadaniem 
jest szerzenie założeń Modelu 
Domu-Klubu oraz pokazywanie ich w 
praktyce.

1977

Powstaje pierwsza wersja 
Międzynarodowych Standardów Modelu 
Domu-Klubu. Realizowanie Standardów 
jest podstawą do uzyskania Akredytacji 
przez Dom-Klub. 

1989

1994

Powstaje pierwszy Dom-Klub - 
nowojorski „Fountain House”.

Powstaje Clubhouse International - 
organizacja, która ma zrzeszać i wspierać 

istniejące i powstające Domy-Kluby. 

Zostaje powołany Zespół ds. Rozwoju 
Domów-Klubów (The Faculty for 

Clubhouse Development), który szkoli i 
doradza istniejącym i powstającym 

Domom-Klubom.

1988
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„Domy pod Fontanną” – unikalna forma wsparcia osób 
z zaburzeniami psychicznymi oparta na 
samopomocowym modelu Domu-Klubu dofinansowany 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi” 2017.

Publikacja przygotowana
na konferencję wieńczącą projekt

Warszawski 
Dom pod Fontanną
Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego


