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Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Co słychać w  Samopomocowym Klubie Pracy.  
Jan, SA: Hanna G. ma u mnie dług wdzięczności za prowa-
dzenie mnie w stronę pracy. Sam czuję się niepewnie ze 
względu na małe doświadczenie. Zaangażowanie ak-
tywne Hanny w tej sytuacji jest dla mnie nieocenione.  
Jacek, SZE: W środę poprowadziłem wraz z Hanią Spotka-
nie o Ścieżkach Zawodowych „Przerwy w CV i jak o nich 
rozmawiać z pracodawcą”.  
Iwona, SZE: Myślę o zmianie stanowiska pracy. Obecna 
praca nie spełnia moich oczekiwań i jest też obciążająca 
fizycznie. Od SKP oczekuję wsparcia w wyszukiwaniu 
możliwości zawodowych. 
 

 
 
Zadanie publiczne pn. „WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” jest finansowany ze środków m.st. 
Warszawy 

 
Bliskie wieści  z  dalekiej Korei .  Nazywam się Michał. 
Jestem z Sekcji Zatrudnienia i Edukacji. Tłumaczyłem 
ostatnio fragment koreańskiego newslettera dotyczą-
cego rozmowy z 24-letnim Kim So-hee, który podjął pracę 
w firmie Bollore Logistics Korea w ramach Domu pod Fon-
tanną. Jego praca ma charakter biurowy. Oprócz zadań 

związanych z obsługą poczty elektronicznej albo identyfi-
katorów dla gości nabył też tzw. kompetencje miękkie: 
„Dawniej, sprawiało mi trudność kontrolowanie złości 
i innych emocji, ale teraz udaje mi się je powstrzymy-
wać...”. „Kontroluję złość poprzez wyobrażanie sobie, że 
jem moje ulubione jedzenie albo myślę o ulubionych 
zwierzętach. Zorientowałem się, że nic nie zostanie roz-
wiązane, jeśli będę okazywał komuś gniew. Teraz próbuję 
rozwiązywać konflikty poprzez rozmowę z ludźmi. Nie 
wiedziałem, że mogę to robić w ten sposób”. W pracy po-
mógł mu Dom pod Fontanną „Taiwha”. Nauczył się tam 
punktualności, chociaż początkowo sprawiała mu ona 
trudności. Mówi, że dostaje dużo wsparcia od ludzi. Jest 
komplementowany za to, że kontroluje swoje emocje 
i profesjonalnie wykonuje obowiązki w pracy. Na końcu 
pojawia się pytanie o pieniądze: „Kiedy dostałem moją 
pierwszą wypłatę, dałem 50 000 wonów każdej z babć, 
wujkowi i cioci. Byli bardzo szczęśliwi i bardzo mi gratulo-
wali. Teraz oszczędzam resztę oprócz przeznaczonych do 
wydania 200 000 wonów. Staram się oszczędzać na przy-
szłość. Mam nadzieję, że wszyscy członkowie, którzy chcą 
mieć pracę, mogą spokojnie pracować, chyba, że po-
dejmą się zbyt dużych wyzwań. Będę wam kibicował. 
Uwierzcie w siebie!”. 

Michał z SZE 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SOD!  
We wtorki, czwartki, piątki o 10.00 i 14.30. odbywają się 
spotkania SOD. 
Rozpoczęliśmy gotowanie obiadów we wtorki. 
Warunek: minimum 3 osoby do gotowania oraz 1-2 
osoby, które nie pomagają przy gotowaniu, ale wpiszą się 
na sprzątanie kuchni po obiedzie (ostateczna liczba osób 
potrzebnych do współpracy zależy od trudności obiadu). 
ZACHĘCAMY DO PRZYCHODZENIA!!! 
Jeśli  chodzi o zapisy na obiad, można to zrobić 
w następujący sposób:  



 wpisać się na listę dostępną w WDpF (osobiście lub 
za pośrednictwem innej osoby, ale z  wyraźnym za-
znaczeniem kto Cię wpisał) 

 tel. na nr SOD: 508 492 762 

 sms na nr SOD jw. 
UWAGA!  Nie ma zapisów na obiad e-mailem. 
 
Przygotowanie leczo we wtorek.   
Ostatnio udało mi się znaleźć przepis na leczo w Interne-
cie. Zapisałem się na zadanie koordynatora. Przygotowa-
nie potrawy składało się z kilku wymagających zadań. Po-
czątkowo sporo pracy przy kupowaniu składników m.in. 
cukinii, papryki żółtej i czerwonej, pomidorów, cebuli, 
czosnku oraz różnych przypraw. Po przyjściu z zakupów 
zajęliśmy się gotowaniem. Było trochę pracy z krojeniem 
warzyw. Leczo było przygotowywane w dwóch garnkach. 
Oddzielny garnek dla wersji z kiełbasą, oddzielny dla wer-
sji wege. Do garnków dosypywaliśmy składniki zgodnie 
z przepisem. Baliśmy się trochę, że cukinia oraz inne wa-
rzywa wyjdą twarde/niedogotowane. Po gotowaniu po-
trawy przez kilka minut, warzywa udało się przyrządzić 
w wersji al dente. Następnie zajęliśmy się nakładaniem na 
talerze oraz wydawaniem obiadu. 

Karol P. 

Życzymy dużo zdrowia Piotrowi, wieloletniemu 
członkowi Sekcji  Obsługi  Domu!  Rękoma Pawła 
z SOD i Marii, która była na dniu próbnym, powstała 
kartka dla Piotra z serdecznymi wpisami od osób ze 
wszystkich sekcji. Piotrek jest teraz w szpitalu, kartkę 
przekaże mu Andrzej z SZE, który odwiedził Piotra już kilka 
razy. Piotrze, wszystkiego dobrego! Jesteśmy z Tobą! 

Marta i uczestnicy spotkania Sekcji Obsługi Domu (Konrad, Maria, 
Danuta, Beata, Kasia, Karol) 

Paweł i Maria w trakcie robienia kartki. 

 

Sekcja Administracji  

 
Co tym razem się działo  w SA?   

Jan: Oprowadzaliśmy kilka osób, niektóre przyszły spon-
tanicznie. Lato się kończy, ale nami targają gorące emo-
cje, wierzymy, że SA przetrwa (nie tylko w naszej pamięci 
:))  
Robert: Dzięki wnioskowi Tadeusza z SA i Pawła z SOD, 
a tymczasowo SA powracamy coraz bardziej do stanu 
sprzed epidemii, co wywołuje w nas ogromną radość… 
Tadeusz: …a czasem wzruszenie, które co jakiś czas po-
woduje u mnie łzy, a stan ten objawia się w moich tek-
stach dotyczących SA i życia całego WDpF. 
Robert: Odebraliśmy 500 sztuk folderów „Nasza terapia 
życiem”, co się okazało niemałym – i nierównomiernie 
rozłożonym – ciężarem.  Jesteśmy dumni, że je przywieź-
liśmy.  
Olga: Z Robertem dopełniliśmy też formalności w związku 
z tym, że Bożena z OO została członkinią, przy okazji do-
drukowaliśmy trochę druków członkowskich, ogólnie 
mieliśmy mnóstwo roboty przez cały tydzień.  
Tadeusz: Ale praca nie poszła na marne :) 
Robert: Choć mało nas jest w tej Sekcji, to rzucamy się 
w wir zadań, żeby wesprzeć samych siebie, razem z pra-
cowniczką :) 



 
Od lewej autorzy i autorka tekstu, Robert, Tadeusz, Jan, Olga 

 

 
Nasz (SA) Pawła i  Tadeusza wniosek na Z ebranie 
Generalne. Bardzo się cieszę, że nasz – mój, Tadeusza 
i Pawła wniosek o dodatkowe dwa dni oprócz wtorku ak-
tywne dla wszystkich Sekcji został aprobowany na Zebra-
niu Generalnym w piątek, 26 sierpnia. Zebranie to prowa-
dziła Marta W. (SZE). Niestety Pawła nie było obecnego 
w tym ważnym momencie. Marta bardzo sprawnie pro-
wadziła to spotkanie. Po moim krótkim przedstawieniu 
wniosku odbyła się dyskusja, które to dni tygodnia mają 
być uznane (poza wtorkiem) za wspólne dla całego 
WDpF-u. Ustalono, że będzie to, wraz z wtorkiem, czwar-
tek i piątek. Dni te zostały przyjęte pełnym konsensusem.  

Tadeusz S. 

PS Były trzy pytania dołączone do naszego wniosku, one 
to przybliżyły decyzję wyboru właściwych dni.  
 
 

WDpF dla Ukrainy – 

Clubhouse International 

Fund  

 

O naszej pomocy dla osób z Ukrainy w ramach pro-
jektu „Warszawski Dom pod Fontanną dla Ukrainy – Clu-

bhouse International – ICCD Fund” dowiaduje się coraz 

więcej osób, organizacji i instytucji. Zależy nam, aby jak 
najwięcej osób miało możliwość skorzystania z infolinii 

WDpF w celu uzyskania pomocy w zakresie zdrowia psy-

chicznego w Warszawie. Serdeczne podziękowania dla 
Pani Katarzyny Stankiewicz za wsparcie i współpracę. 

Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Intra 
możemy zrobić naprawdę dobre rzeczy dla ludzi z Ukra-

iny. Zapraszamy do kontaktu na numer 690 890 969 lub 

odwiedzenia nas na Nowolipkach 6A od poniedziałki do 
piątku w godzinach 9:00 – 17:00!  Więcej tutaj: 

https://www.wdpf.org.pl/stowarzyszenie/wdpf-dla-

ukrainy 

Olha i Jan zanieśli ulotki do ośrodka Intra 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Marta W. promowała nasze Zatrudnienie Przej-
ściowe.  Na zaproszenie p. Marty Jakubiak, dyrektorki 
Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, 
przedstawiła prezentację o programie Zatrudnienia Przej-
ściowego wśród kilkunastu dyrektorów ośrodków po-
mocy społecznej. Do pozytywnych opinii o programie Za-
trudnienia Przejściowego dołączyły się m.in. p. Bogu-
sława Biedrzycka z wolskiego OPS oraz p. Marta Sadurska, 
dyr. Centrum Usług Społecznych „Stołeczna Warszawa”. 
We wrześniu mamy spotykać się z dyrektorami OPS-ów 
zainteresowanymi Zatrudnieniem Przejściowym. Mamy 
nadzieję, że rozmowy zaowocują nowymi miejscami Za-
trudnienia Przejściowego. 
 
Koordynatorzy Grupy roboczej ds. zmian 
w strukturze Sekcji,  Marta W. i  Marcin L. , prze-
prowadzil i  w czwartek 1 września kolejne spo-
tkanie społeczności WDpF na ten temat.  

 Omówione zostały kolejne dwie z czterech rozważa-
nych opcji.  

 Ostatecznie, po ich omówieniu oraz zebraniu głosów 
wszystkich uczestników spotkania, odrzucone zo-
stały opcje połączenia SZE i SOD oraz SA i SOD.  

https://www.wdpf.org.pl/stowarzyszenie/wdpf-dla-ukrainy
https://www.wdpf.org.pl/stowarzyszenie/wdpf-dla-ukrainy


 Pozostały do rozważenia dwie opcje: połączenie SA 
i SZE oraz rezygnacja z łączenia Sekcji (co wymaga-
łoby rozwiązania kwestii pracowniczej).  

 Ponadto Tadeusz S., z pomocą osób z Grupy, ma opi-
sać i zgłosić do rozważenia swoją propozycję połą-
czenia wszystkich Sekcji w Domu-Klubie. 

 

 Zapiski z naszych rozmów 

 
Pojawiły się nowe osoby zainteresowane pracą 
w SOD! Komisja rekrutacyjna rozmawiała z dwoma kan-
dydatkami. Jedną z nich, p. Marię, zaprosiliśmy na dzień 
próbny, który miał miejsce w czwartek. Pod koniec dnia 
próbnego rozmawialiśmy z p. Marią – wszyscy jesteśmy 
poważnie zainteresowani współpracą. Jednak decyzje Ko-
misji jeszcze nie zapadły. 
Działania Komisji, w której po odejściu Pawła J. została 
Beata P., Karol P. i ja (Kasia), wspiera obecnie Marta W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalej angażujemy się w projekt „WDpF dla Ukra-
iny —  Clubhouse International Fund”:  finalizujemy 
informacje do broszury informacyjnej, porównujemy 
oferty grafików, którzy zrobią graficzny projekt broszury, 
pomagamy w promowaniu projektu. Cieszymy się, że Clu-
bhouse International:  

 udostępnił nasz post z komentarzem: „Warszaw-
ski Dom pod Fontanną wykonuje niesamowitą 
pracę i mamy zaszczyt współpracować z nimi”  

 zamieścił w ostatnim Newsletterze materiał o na-
szym projekcie, ze zdjęciem Karola i Jana w Domu 
Ukraińskim.  

 
Sprawy pracownicze.   

 Marian G. powoli dochodzi do zdrowia, już wrócił do 
pracy w projekcie dla Ukrainy.  

 Beata P. ma urlop 2 września.   

 Ola S. i Kasia B. będą na urlopie w dniach 5 – 16 wrze-
śnia.   

 
Pęknięta rura odpływowa.  Przed weekendem musie-
liśmy wezwać pogotowie hydrauliczne. Panowie zabez-
pieczyli pękniętą rurę, by nie narobiła więcej szkód. Nie-
stety szafa w korytarzu oraz wiele materiałów biurowych 
uległo zniszczeniu. Rura będzie wymieniana wkrótce. 
 
Materiał z Biura przygotowała Kasia, fragmenty o promocji ZP 
i zalaniu – Marta. 
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                     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 Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

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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