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W ostatnich tygodniach Aneta S. z SZE rozpoczęła inten-

sywne szukanie pracy. Po wspólnej rozmowie z Hanią  
i wyjaśnieniu swoich wątpliwości co do zawartości CV, 

Anecie udało się stworzyć dokument w którym zawarła 

swoje doświadczenie i umiejętności. Aneta dzieli się  
z nami cennymi wskazówkami, które warto wziąć pod 

uwagę podczas procesu szukania pracy. 
Ola S., SZE 

 

Aneta S., z SZE, tak opisuje swoją drogę: „Myślę, że dużo 
mi dała rozmowa z Hanią. Ona wydobyła to, czego bałam 

się napisać w CV, bo myślałam, że to mało znaczące 

aktywności. Zrobiłam ładne, profesjonalne CV,  
wysłałam jednego dnia w 30-40 miejsc. W ciągu tygodnia 

dostałam odpowiedź z jakichś 6 miejsc, byłam na  
4 rozmowach. Bardzo się stresowałam, tym bardziej, że 

pierwsza rozmowa miała być połączona z dniem 

próbnym. Bałam się, czy wytrzymam. Ale okazało się,  
że to nie miejsce dla mnie i zrozumiałam po 10 minutach, 

że mam większe umiejętności i doświadczenie i że muszę 

szukać pracy dostosowanej do swoich potrzeb, a nie 
przyjąć pierwszą lepszą ofertę. Marzyłam o tej pracy, 

którą dostałam, bo i blisko domu, i znana firma, 
korporacja, więc są też później możliwości zdobywania 

doświadczenia w innych obszarach i nie zostawiają 

pracownika samego, tylko na początku jest pakiet szkoleń 
i przydzielony mentor. Na zmianie zawsze jest ktoś  

z ponad dwuletnim doświadczeniem. 

 
Myślę, że trzeba ćwiczyć wypowiadanie się i szybkie 

myślenie, żeby dobrze odpowiadać na rozmowach na 

pytania. Pytania są różne, dla mnie te rozmowy niewiele 
wnoszą, bardziej po prostu można poznać firmę, odnieść 

pierwsze wrażenie i dowiedzieć się więcej konkretów. Nie 
wiem, czy ja na miejscu rekruterów wybrałabym po kilku 

pytaniach właściwą osobę. W WDpF-ie lepiej były 

przygotowane pytania dla kandydatów podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

 
Przede wszystkim nie bać się i mieć nastawienie, że jak 

nie ta firma, to inna i wybierać warunki pracy i atmosferę, 

przestrzeń i obowiązki, które odpowiadają. Ja wysyłałam 
CV tylko tam, gdzie wiedziałam, że podołam 

obowiązkom, i tam, gdzie wydawało mi się, że się 

odnajdę, że będę chciała tam pracować. 
 

Myślę, że i tak miałam dużo szczęścia, że to wszystko 

rozegrało się tak szybko, ale też nie ma szczęścia ten, kto 
nic nie robi. 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI  OBSŁUGI 

DOMU!  W związku z okresowymi zmianami w strukturze 
WDpF, zadania SOD są umocowane częściowo w SA,  

a częściowo w SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 

dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcję bazową  
i angażuje się w jej działania. SA i SZE serdecznie  

zapraszają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń  
SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje  

go Beata. Zachęcamy do kontaktu!  

 
Przygodę z gotowaniem  czas rozpocząć :)  Cześć, 

powoli zbliża się lato i z czasem przybywa sezonowych 

warzyw, myślę, że warto to wykorzystać, bo warzywa 
podobno są zdrowe. Dzisiaj zaproponuję danie, którego 

przepis skierowany jest raczej dla początkujących 

smakoszy letnich specjałów, czyli zaczynających przygodę 
z gotowaniem. 

 

Zrobimy kalafior z ziemniaczkami i ogórkiem, ale na 

parze. Będziesz potrzebował/a jedynie garnka do 



gotowania na parze, no i tu może być problem, bo nie 

każdy takowy posiada. Ja polecam poszukać, bo może 

nawet nie zdajemy sobie sprawy, że taki jest w naszym 
posiadaniu. Mój wygląda jak garnek z dziurkami, który 

wkłada się do drugiego garnka. 
 

Oki, jak mamy już garnek do gotowania na parze, to 

potrzebujemy (na jedną osobę): 

 1/4 kalafiora 

 2 średnie ziemniaczki najlepiej młode 

 2 ogórki (najlepiej zwykłe, nie szklarniowe) 

 3 listki sałaty 

 trochę masła 

 bułkę tartą 
 

Kalafior myjemy i wycinamy liście (jeśli są), pozbywamy 

się również plam, to samo robimy z ziemniaczkami (nie 

obieramy ich, tylko dokładnie myjemy i wycinamy plamy). 

Wkładamy do urządzenia do gotowania na parze (do 
którego musimy również wlać wodę, ja wlewam ok. 

szklanki). Polecam sprawdzać, co jakiś czas czy nadal 

mamy wodę. 
 

Gotujemy ok. 30-35 minut, tak by para była dość 

intensywna, UWAGA GORĄCE. 
 

W drugim małym garnku podgrzewamy masło, do 

którego wsypujemy bułkę tartą, by przykryła masło, 
mieszamy i smażymy, aż się zarumieni (trzeba być 

ostrożnym, bo za duży ogień lub za długie smażenie i nam 

się bułka spali). 
 

Na talerzu podajemy umytą sałatę, a na niej ogórki 

pokrojone na 4 części wzdłuż (również nie obieramy ich, 
ale dokładnie myjemy). Dokładamy ziemniaki (które 

wcześniej sprawdziliśmy, czy są już miękkie, wbijając 

widelec (jeśli są miękkie, to są gotowe). Uwaga, para jest 
gorąca. Oraz podajemy z kalafiorem. Ziemniaki i kalafior 

polewamy masłem ze smażoną bułką. Poniżej zdjęcie 
mojego wykonania. Co do dania, to mi wyszedł kalafior 

trochę gorzki, nie wiem dlaczego, ale w sumie danie było 

smaczne. Lepsze od McDonald's, a na pewno zdrowsze, 

hehe :). 
Pozdrawiam i smacznego, Piotr S., SOD 

 

 

Sekcja Administracji 
 
W tym tygodniu na spotkaniach naszej Sekcji  

dużo czasu zajęła nam dyskusja nad kwestią zmian  

w planach tych spotkań. Postanowiliśmy, że dojdzie 
wtorkowe spotkanie tylko w trybie stacjonarnym. 

Zgodziliśmy się jako Sekcja na to, aby zaplanować 
wszystkie spotkania na 35 minut, i że będziemy starać się 

tego trzymać. Ponadto dyskutowaliśmy nad kwestią 

przedstawiania na spotkaniach wieści od obecnych. Padła 
sugestia Kasi, że skoro spotykamy się stacjonarnie  

w WDpF, to należy wieści od obecnych traktować tylko 

jako istotne wieści-ogłoszenia, a wieściami codziennymi 
można dzielić się poza spotkaniami. Zgodnie z przyjętymi 

standardami, spotkania Sekcji powinny być krótkie,  
a najistotniejsza powinna być wspólna praca. 

Piotr R. 

 

Parę osób, między innymi widoczni na zdjęciu Tadeusz i Maciek, 

sprawnie opróżniło regał z książkami, by go przenieść i powiększyć 

przestrzeń w SA :) 

 

Wiara. Każdy człowiek jednego dnia ma się dobrze,  

a innego – źle. Wtedy czasami traci wiarę, że kiedyś  
będzie jeszcze dobrze. Pomoc duchowa i osób bliskich 

dużo pomaga, nawraca osobę chorą na właściwy tor  

mówiąc, że nie trzeba się załamywać psychicznie, tylko 
myśleć pozytywnie. Pozytywne myślenie i wiara dużo 

dają – uzdrawiają człowieka, wtedy nie chodzą po głowie 
załamania i ciemne myśli. Bardzo wspierają rozmowy  

telefoniczne z osobami z Domu-Klubu – członkami i pra-

cownikami, którym zależy na danej osobie, na członku 
Klubu, co się z nim dzieje. Osoby, które są w szpitalu, 

kiedy dostaną telefon od WDpF-u, są bardziej podbudo-

wane, wiedzą, że ktoś o nich myśli, odzyskują wiarę,  
że będzie lepiej. 

Piotr Ż. 

 
 



Wieści z Biura WDpF 
 

Ciągle trwa rekrutacja pracowników do projektu 

„Warszawski Dom Pod Fontanną dla Ukra iny –  

Clubhouse International Fund”   
w WDpF. Zajmuje się nią cały Zespół WDpF dla Ukrainy 

w składzie: Marta W., Magda W., Jakub T. i ja Kasia B.  

W Zespole:  

 wspólnie omawiamy to, co wynika z rozmów 

telefonicznych oraz rozmów rekrutacyjnych  

w WDpF, w których uczestniczą te osoby  
z Zespołu, które akurat mogą przyjechać. Na razie 

odbyły się trzy rozmowy rekrutacyjne w WDpF 

oraz wiele rozmów telefonicznych.  

 wypracowujemy też pomysły jak najszybciej 

uruchamiać działania, jeszcze przed 

zatrudnieniem docelowych pracowników 

projektu.  
 

Ciągle prosimy o promowanie naszego ogłoszenia, jest tu: 

https://ogloszenia.ngo.pl/383915-pracownicy-projektu-
warszawski-dom-pod-fontanna-dla-ukrainy.html 

 

 
 

Dostaliśmy już pierwszą transzę  środków ze 

zbiórk i  Clubhouse Internat ional na nasz projekt! 

Zbiórka ciągle trwa – można przekazać darowiznę 
również w złotówkach :) http://clubhouse-

intl.org/ukraine/ 
 

Trwają rozmowy dotyczące nowych miejsc 

Zatrudnienia Przejściowego ,  w tym: 

 ze Szpitalem Wolskim w sprawie nietypowego 

okresowego miejsca pracy – jeszcze nie wiemy 

czy ostatecznie ktoś z naszej społeczności 

zdecyduje się je podjąć (więcej info w SZE) 

 z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia 

Dzielnicy Ochota – planujemy wspólne 

seminarium promujące Zatrudnienie Przejściowe 

oraz Spółdzielnię Socjalną Ochota (więcej info  

w Biurze). 
 

Zespół pracowniczy.  Kasia była na urlopie 2 maja, Olga 

2 i 4 maja. Marta jest na urlopie od 6 do 11 maja. Ola De. 

jest na urlopie macierzyńskim. 
materiał z Biura przygotowała Kasia  

 

Podsumowanie Zebrania  

Generalnego 6.05.2022 
 

Prowadzenie: Ola 

Notowanie: Julia 
Łączenie: Hania i Julia 

Osoby obecne: Mirek S., Kasia B., Ola S., Olga O., Beata P., 

Julia G., Hania G., Witek D., Michał R., Robert B., Jacek S.,  

Maciek Cz. 

 

Ogłoszenia indywidualne: 
Mirek (SZE) chętnie zbiera książki o dietach, medycynie 

naturalnej, chińskiej. Kontakt przez SZE. 
 

Andrzej Z. (SOD) potrzebuje butów nr 42, bluzy/ koszulki/ 

kurtki na 170 cm, rozm L/XL Kontakt przez Beatę, 
pracowniczkę SA. Przyjęliśmy harmonogram działań na 

kolejny tydzień. 

 
Sprawy z ostatniej chwili: Ola poinformowała o pracy  

w Szpitalu Wolskim – praca administracyjno-biurowa. 
do gł. zadań pracownika będzie należało: 

- wydawanie towaru (wydaje się towar wcześniej 

umówionym osobom) 
- przyjmowanie dostaw (Szpital ma wykupioną usługę 

wnoszenia, trzeba pokazać, gdzie należy wnieść towar) 

- dbanie o porządek w magazynie (samemu się układa 
produkty znajdujące się w magazynie, trzeba wiedzieć, 

gdzie co leży) 
- gotowość do załatwiania spraw przez telefon (głównie 

załatwia się sprawy e-mailowo, ale także telefonicznie) 

- znajomość obsługi komputera (bieżące obsługiwanie 

skrzynki e-mailowej, MS Word - pisanie, wstawianie 

tabelki, MS Excel - bez formuł, wpisywanie danych, 

korzystanie z folderów, internet) 
- gotowość do poznawania programu magazynowego 

(ten program jest dopiero wdrażany, korzysta się  

z pomocy - osoba znająca program łączy się przez pulpit  
i pokazuje co robić) 

Jest to praca na zmiany poranne, 20-25h tygodniowo.  
W pierwszym miesiącu wprowadza oraz szkoli Pan, 

którego będzie się potem zastępowało. Praca na umowę 

zlecenie. Osoby zainteresowane proszone są o jak 

najszybszy kontakt z SZE. 

 

https://ogloszenia.ngo.pl/383915-pracownicy-projektu-warszawski-dom-pod-fontanna-dla-ukrainy.html
https://ogloszenia.ngo.pl/383915-pracownicy-projektu-warszawski-dom-pod-fontanna-dla-ukrainy.html


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Zadanie publiczne Klub samopomocy "Warszawski Dom pod Fontanną" jest sfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego na zlecenie m.st. Warszawy. 
Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO" jest  

finansowane ze środków m.st. Warszawy.  
 

  Korzystamy także z odpisów 1% oraz darowizn prywatnych. Dziękujemy! 
  Zespół Regionalny Koalicji nr Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

*** 
Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym:  

opracowanie graficzne – Jan i Jacek;  
pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr i Kasia;  

korekta – Olga i Jacek. 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania hybrydowe.  
Znajdziesz nas pod e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. sekcji:  

Administracji: 505 923 735, Obsługi Domu: 508 492 762, Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898. 
 

 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

