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CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  W każdy wtorek o 

10.00 odbywają się spotkania SOD, a o 14.30 spotkania 
dotyczące spraw SOD-u dla wszystkich zainteresowanych 

przywracaniem działań Sekcji po pandemii. 
Rozpoczęliśmy gotowanie obiadów we wtorki (warunek: 

3 osoby do gotowania i 6 osób zapisanych na obiad). 

Możesz zapisać w następujący sposób: 

 wpisać się na listę dostępną w WDpF (osobiście lub 

za pośrednictwem innej osoby, ale z wyraźnym 

zaznaczeniem, kto Cię wpisał) 

 tel. na nr SOD: 508 492 762. 

 sms na nr SOD jw. 

UWAGA!  Nie ma zapisów na obiad e-mailem. 

Żebyś miał/miała pewność, że wejdziesz do WDpF w czasie 

obiadu, musisz umówić się w swojej Sekcji na przyjście do 
WDpF. 
 

Porządkowanie lodówki.  Na spotkaniu Sekcji jako 

prowadzący miałem do wpisania zadanie dotyczące 

porządkowania lodówki. Zgłosiła to zadanie Beata, 
a ponieważ bardzo lubię z nią współpracę, więc 

postanowiłem się do niej dołączyć. 

Rozpoczęliśmy od wydruku na kolorowym papierze 
napisów do oznaczenia półek w lodówce: Rzeczy 

Prywatne, Rzeczy Barku i Rzeczy do Zabrania. Następnie 
za pomocą gilotyny wycinaliśmy wszystkie teksty. Potem 

postanowiliśmy zalaminować pocięte teksty, aby ładniej 

wyglądały i były trwalsze. Zadanie było bardzo ciekawe 
i trochę skomplikowane, a zarazem precyzyjne – 

wymagało trochę większego skupienia. 

Poszliśmy na zaplecze kuchni, gdzie jest lodówka 
i  robiliśmy przymiarki tych napisów, jak będą one 

ostatecznie wyglądały. Omówiliśmy to wspólnie, po czym 

wzięliśmy się za podklejanie taśmą dwustronną 
i jednostronną. Beata podtrzymywała napisy, a ja kleiłem 

taśmą dwustronną. Następnie przyklejaliśmy je do 
lodówki – na półkę, czy do pojemnika, a nawet do górnej 

obudowy lodówki – co było najtrudniejsze, bo nie 

wiedzieliśmy jak to zrobić. 
 

 
 

Ciężko nam było z tym zadaniem, a to dlatego, że trzeba 

było większej koncentracji nad umieszczeniem napisów 
w lodówce. Jednak dawaliśmy sobie z tym wyzwaniem 

radę. 

 
Bardzo mnie ta praca zainteresowała. Na koniec mieliśmy 

do wydrukowania i zalaminowania najnowsze zasady 
dotyczące przechowywania produktów w lodówce, 

spisane na podstawie wspólnych ustaleń w sekcji przez 

Kasię – Dyrektorkę naszego Clubhouse. Trochę nam nie 
wychodziło z powodu komputerów – konkretnie braku 

dostępu do drukarek, ale w końcu daliśmy sobie radę. 

Praca ta dała mi naprawdę wiele satysfakcji, wiele razy 
trzeba było napisy przyklejać i odklejać, aby to wszystko 

dopasować, na dodatek mocnymi taśmami. 
Uważam, że dzięki współpracy dobrze nam to wyszło.  

Andrew 

 



Co na obiad? –  Z iemniaki z mizerią 

i  kurczakiem/jajkiem sadzonym.  Koordynatorem 

był Grzesiek, pomocnikami byli Beata, Andrew, Jacek, 
Paweł. Zaraz po przybyciu z zakupami, rozpocząłem jak 

zwykle od rozpakowania produktów potrzebnych na 

obiad. Potem wziąłem się za obieranie kartofli i to 

w dodatku moją obieraczką, którą się posługuję w domu. 

Obierałem razem z Beatą, dobrze i dość szybko to 
wychodziło. Następnie zabrałem się za mycie kartofli, 

a na samym końcu za krojenie ich w drobne kawałki – 

w kostkę. Pomagałem też w mieszaniu kartofli podczas 
gotowania. 

 

Ponieważ koordynator dotarł na ostatnią chwilę, tak więc 
przygotowanie obiadu i gotowanie też było trochę 

opóźnione, ale jakoś udało się. Na samym końcu 
pomogłem Beacie z rozpakowaniem produktów 

barkowych, bo zapisała się na tablicy jako barman 

w czasie obiadu, a była zajęta smażeniem kotletów. Tym 
samym ją wsparłem i postarałem się zasiąść do barku. 

Pomogła nam też Kasia w nakładaniu obiadu na talerze. 

Obiad smakował! Mizeria była według przepisu taty 
Grzegorza. 

Andrew 

 

Sekcja Administracji 
 

 
 
Prosimy o przybywanie do WDpF!  W ostatni wtorek 

mieliśmy w SA drobny problem ze znalezieniem osób do 
wykonywania zadań z tablicy. Olga była zaskoczona 

i lekko skonsternowana faktem, że Spotkanie Sekcji 

o 10:00 musiała prowadzić sama ze sobą. Nie było na nim 
z kim omawiać spraw. Nieco później do WDpF przysze-

dłem ja, aby wesprzeć SA w wykonywaniu zadań z tablicy, 

nie są one trudne. Niektóre z nich, takie jak na przykład 

aktualizacja kalendarzy czy sprawdzenie poczty, nie wy-

magają zbyt wiele czasu i wystarczy tylko jedna osoba do 

ich wykonania. Inne wymagają nieco więcej wysiłku 

i osób do ich wykonania. Z pewnością wszystkie zadania 

to zbyt wiele pracy dla tylko dwóch osób. Sytuacja z bra-
kiem ludzi do wykonywania tych zadań zainspirowała 

Olgę i mnie do stworzenia posta zachęcającego do przy-

bywania do SA, który można zobaczyć na stronie WDpF 

na Facebooku. Mnie osobiście do przybywania do Domu-

Klubu we wtorki przekonuje to, że wtedy limit osób to aż 
25, są wszystkie sekcje i jest fajna atmosfera, zapra-

szamy! 
Piotr R. 

 

O pomocy dla osób z Ukrainy.  Bardzo dużo ludzi 

mówiących w języku ukraińskim spotykamy na ulicach 
Warszawy. Mam wrażenie, że każda taka osoba przeżywa 

tragedię związaną z inwazją Rosji, stara się w tej sytuacji 
prowadzić w miarę normalne życie. Dla osób 

z problemami zdrowia psychicznego obecna sytuacja 

musi być szczególnie traumatyczna – Dom pod Fontanną 
prowadzi akcję skierowaną właśnie do nich. Marian 

i Maciek prowadzą projekt pomocy Ukrainie „WDpF dla 

Ukrainy. Clubhouse International Fund”. 
 

Wspólnie z Konradem G. jeździmy po Warszawie 

i dostarczamy ulotki i plakaty skierowane do uchodźców 
z Ukrainy. Jest tam podany nr infolinii, gdzie można 

otrzymać kontakt do miejsc świadczących pomoc 
psychologiczną. Można też zostać członkiem WDpF-u. 

We wszystkich punktach pomocy Ukrainie byliśmy 

przyjmowani pozytywnie. Można poczuć ludzką 
solidarność w obecnej sytuacji, poznać ludzi, którzy chcą 

wykonać jakiś gest, chociaż w ten sposób sprzeciwiając 

się bestialstwu. Zachęcamy wszystkich do pomocy. 

Chociaż tyle zróbmy, by wyrazić sprzeciw i wyciągnijmy 

pomocną dłoń do ludzi, którzy tej pomocy naprawdę 
potrzebują. 

Jan 

 

Wrażenia z pracy na recepcji.  Po raz pierwszy od 

czasu pandemii, we wtorek, ruszyła praca recepcji. Do 

zadania bycia recepcjonistą jako pierwszy zgłosiłem się ja, 

nie jest to trudnym zadaniem. Do jego obowiązków 

należy otwieranie drzwi ludziom przychodzącym do 

WDpF i ustalanie, kim jest dana osoba, z jakiej jest sekcji, 
czy może ona wejść w danym dniu. Praca recepcjonisty 

jest ułatwiona we wtorki, kiedy wszystkie sekcje są razem 

– a na razie to jedyny dzień pracy recepcji. Mnie 
w praktyce przypadł obowiązek otwierania drzwi 

przychodzącym osobom i ich witania, a także dbanie, by 
każdy wpisał się na odpowiednie listy. Było to całkiem 

przyjemne zadanie. 
Piotr R. 

 



Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

 
1.  

2. Co słychać w SKP?  Obecnie kilka osób z różnych Sekcji 

szuka pracy i korzysta z Samopomocowego Klubu Pracy. 

Hania oraz ja spotykamy się z poszczególnymi osobami 

stacjonarnie lub zdalnie i wspieramy w nakreśleniu drogi 
zawodowej. Szukanie pracy warto potraktować jako pro-

ces, który ma poszczególne etapy i według nich dążyć do 
osiągnięcia upragnionego celu – czyli zatrudnienia. Na 

pierwszym spotkaniu pomocny jest nasz autorski arkusz 

„Poznaj siebie”, w którym krok po kroku dana osoba wy-
pisuje, zaczynając od samego początku – co lubi robić, co 

do tej pory robiła zawodowo, co było dla niej ważne 

w pracy i tak dalej. To jest pierwszy krok do nakreślenia 
swoich preferencji zawodowych. Dzięki niemu to, co na-

pisane nie umknie i zawsze można do niego wrócić, uzu-

pełnić, zmienić lub po prostu przyjrzeć się sobie z pewnej 
perspektywy. Wraz z Jackiem Sz. opracowaliśmy wzór CV, 

ponieważ tak jak w modzie, tak i tutaj pojawiają się 
pewne trendy i wytyczne, którymi warto się kierować. Na 

przestrzeni lat zawartość i dane w CV zmieniły się i to, co 

kiedyś było oczywiste, jak np. data urodzenia czy adres 
dzisiaj są zbędne ze względu na bezpieczeństwo danych 

czy uniknięcie dyskryminacji podczas rekrutacji. Taki wzór 

CV oraz jak powinno wyglądać zdjęcie do CV możecie zo-
baczyć na tablicy SKP w SZE. Obecnie w Sekcji rozma-

wiamy o Spotkaniach o Ścieżkach zawodowych i mamy 
trzy tematy na trzy spotkania, które wyłoniły się podczas 

naszych wspólnych rozmów przy szukaniu pracy, to są:  

1. Zmiana zawodowa jako proces. 
2. Przerwy w karierze zawodowej i jak o nich rozmawiać 

z rekruterem.  

3. Moje oczekiwania co do pracy a wymagania praco-
dawcy.  

Do 3.08 można się zgłaszać do poprowadzenia jednego 

z tych tematów. Ja służę wsparciem i pomocą w zaplano-
waniu spotkań, które odbędą się już w sierpniu.  

Stay tuned, 
 Ola, SZE 

 

WDpF w międzynarodowej sieci  Domów -Klubów.  

Z radością i dumą przekazuję, że w ostatnich tygodniach: 

 O projekcie „WDpF dla Ukrainy” napisało na swoim 

Facebooku Clubhouse International. W poście 
znajdują się m.in. serdeczne podziękowania dla 

wszystkich darczyńców, którzy wpłacili datek na na-
sze działania dedykowane osobom z Ukrainy. Post 

przeczytasz tutaj: Post na Facebooku Clubhouse 

International-ICCD. Post miał 22 polubienia i 3 udo-
stępnienia. 

 Nasz post, w którym piszemy o kartkach dla uchodź-

ców z Ukrainy otrzymanych z Silver Center został 

udostępniony na Facebooku Fountain House i polu-
biło go 20 osób. Post przeczytasz tutaj: Post na 

Facebooku Fountain House. 
 

A przed nami: 

 Przygotowanie pokazu zdjęć na Międzynarodowe Se-

minarium Domów-Klubów w Baltimore. Zdjęcia mają 
pokazywać życie naszego Domu-Klubu. Kto chce 

w najbliższym czasie porobić reporterskie zdjęcia 

w naszym Domu-Klubie? 

 Przygotowanie tekstu do Newslettera irlandzkiego 

Domu-Klubu „Saol Clubhouse”, w którym jeden czło-

nek i jeden pracownik mają napisać coś o sobie, coś 
o Polsce i coś o swoim Domu-Klubie. Zachęcamy! 

Marta 

 

PS Nie musisz mieć konta na Facebooku, aby przeglądać 

posty! 

 
Studenci  bioetyki ponownie nas odwiedzą!  

Dobre wieści! Już 9 sierpnia o 11:00 w WDpF powitamy 
kolejną grupę studentów bioetyki z Uniwersytetu  

Warszawskiego. W planie spotkania przewidziane jest 

oprowadzanie gości, a następnie spotkanie w sali SZE.  
Zapraszam do dołączenia! 

Julia 
 

Wieści z Biura WDpF 
 
Jutro, czyli  2 sierpnia o 15:45 zachęcamy do 

udziału w spotkaniu o relacjach i  współpracy 

między WDpF i  stowarzyszeniem Zespół Regio-
nalny Koalicj i  na rzecz Zdrowia Psychicznego.  

Liczymy, że spotkanie pomoże nam wszystkim lepiej zro-

zumieć, dlaczego WDpF i stowarzyszenie mają wspólne 
władze, zachęci do wstąpienia do stowarzyszenia, a być 

może także do kandydowania do władz stowarzyszenia. 
Walne Zebranie zaplanowane na 17 sierpnia jest zebra-

niem wyborczym, stąd dużą część spotkania poświęcimy 

https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/posts/pfbid02F7xFFABdC6w6veEx57GXva9Ke9Wn2eNqdws4zQSb6wiYd8XHUYeH4qkPtacDgj21l
https://www.facebook.com/ClubhouseWorks/posts/pfbid02F7xFFABdC6w6veEx57GXva9Ke9Wn2eNqdws4zQSb6wiYd8XHUYeH4qkPtacDgj21l
https://www.facebook.com/fountainhouseamerica/posts/pfbid02v4xtZLsnWorQ1eZtKuUskVCKti1ah9q33GuKnJaXpVFiwLEmGWmqFruTJn49xst5l
https://www.facebook.com/fountainhouseamerica/posts/pfbid02v4xtZLsnWorQ1eZtKuUskVCKti1ah9q33GuKnJaXpVFiwLEmGWmqFruTJn49xst5l


na to, by przybliżyć zadania Rady Koordynacyjnej. O spo-

tkanie zadba Kasia we współpracy z Jakubem i Mirkiem 

z Rady Koordynacyjnej i Martą. 
 

W piątek na Zebraniu Generalnym poznaliśmy 

Joannę zainteresowaną wolontariatem/prakty-

kami studenckimi w WDpF.  Na razie osobą kontak-

tową dla Asi jest Marta. Więcej informacji w podsumowa-
niu Zebrania Generalnego :) 

 

Urlopy pracowników.  

 4 i 5 sierpnia – Olga O.  

 5 sierpnia – Julia G. i Maciek M. 

 1-5 sierpnia – Marian G.  

 

Opiniowanie projektu standardów opieki  

psychiatrycznej przygotowanych przez Rzecznika 

Praw Pacjenta.  Marta we współpracy z Kasią  

i Jakubem Zawiłą-Niedźwieckim z Rady Koordynacyjnej 
wysłała do Rzecznika Praw Pacjenta nurtujące nas pyta-

nia, m.in. odnośnie roli organizacji pozarządowych w kon-

sultowaniu dokumentu. Do czasu otrzymania odpowie-
dzi, wstrzymujemy się od zajmowania tą sprawą. 

 
Nieustająco angażujemy się w bieżące sprawy 

projektu „WDpF dla Ukrainy —  Clubhouse  

International Fund”.  Danusia np. zadbała o sprawy 
formalne związane z zatrudnieniem Olgi Kushch. 

 

WDpF i  Clubhouse International.  

 Opłaciliśmy składkę za członkostwo w Clubhouse  

International w 2022 roku. Składkę wylicza się wg 

wzoru: budżet Domu-Klubu x 0,0025. Składka za ten 
rok wyniosła 2061 zł. 

 Korespondujemy z Robby Vorspan z Clubhouse  

International o naszej akredytacji, między innymi  

negocjujemy niższą opłatę za zdalną akredytację. 
Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 29.07.2022 
 

Prowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 
Prowadzenie: Marta W. 

Notowanie: Jacek S. 

Łączenie: Ola S. 
Osoby obecne: Michał R., Piotr Sz., Jacek S., p. Joanna 

(zainteresowana wolontariatem), Marcin L., Paweł B., 
Olga O., Wiesława D., Artur P. 

 

Poznaliśmy Asię zainteresowaną wolontariatem 
w naszym Domu-Klubie. Studiuje psychologię na APS, 

pracuje jako kierowniczka biura w firmie robiącej 

oprogramowanie. W ubiegłym roku podczas zajęć na 

uczelni mieli wiele o samopomocy, o środowiskowej 

pomocy, spotkanie z grupą Trop. Jest naszą sąsiadką, 
mieszka w pobliżu. Pracuje, więc mogłaby bywać dwa-

trzy dni w tygodniu, myślała o całych dniach. Chciałaby 

związać swoją przyszłość z pracą z ludźmi, psychologią. 
Nie wie, jak długo chciałaby, żeby trwał wolontariat, 

szczegóły są do dogadania. Lubi gotować, na co zwrócił 

uwagę Marcin, przypominając o istotnych potrzebach 
SOD, jeśli chodzi o ręce do pracy. Ola dopytała o wsparcie 

osób z WDpF w poruszaniu się po branży IT – jak 
najbardziej! Czytała trochę o Domu-Klubie, ale nachętniej 

pozna go w praktyce. Po Zebraniu Generalnym 

oprowadziliśmy ją, a Marta zapoznała z zasadami 
wolontariatu. 

 

Ogłoszenia indywidualne:  
- Ogłoszenie Wiesławy z SA wciąż aktualne – do 

sprzedania nowy wentylator kolumnowy 

z pilotem EBERG Airo 85 za 202,98 zł, taki jak 
w ogłoszeniu: 

 https://allegro.pl/oferta/wentylator-
kolumnowy-eberg-airo-wiatrak-timer-led-

12079271066 Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt z Wiesławą pod numerem tel. 660 332 

980. 

- Marcin L. ma do oddania buty zimowe, trochę 

zużyte, ale trzymają się nieźle, to solidne buty 
firmy Caterpilar. Rozmiar 42. Stoją w szafce na 

recepcji, kto pierwszy ten lepszy!  
 

Przyjęliśmy harmonogram na zbliżający się tydzień. 

 
Spraw z ostatniej chwili nie zgłoszono.  

 

 

 

 

https://allegro.pl/oferta/wentylator-kolumnowy-eberg-airo-wiatrak-timer-led-12079271066
https://allegro.pl/oferta/wentylator-kolumnowy-eberg-airo-wiatrak-timer-led-12079271066
https://allegro.pl/oferta/wentylator-kolumnowy-eberg-airo-wiatrak-timer-led-12079271066


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
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, Olga i Jacek;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr i Kasia;  
korekta – Olga, Michał G. 

 
*** 

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. 
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