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Drodzy członkowie, drogie członkinie! Ważne 
info! 
02.02.2023 ruszyła rekrutacja na zastępstwo 

do Zatrudnienia Przejściowego w Zakładzie 

Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Ochota 

m. st. Warszawy (na wypadek nieobecności członka 

pracującego na głównym stanowisku)*. Przed podjęciem 

pracy gwarantujemy trening – przygotowanie do pracy. 

Mile widziane osoby z doświadczeniem w ZP czy też te, 

które zainteresowane są zdobyciem rzeczonego.   

Zapraszamy serdecznie do aplikowania na opisane 

poniżej stanowisko.  

 

Zakres obow iązków na stanowisko zastępcy 
w ZGN Ochota: 

➢ Porządkowanie teczek lokalowych: 

- wypinanie dokumentów ze starych teczek, 

- układanie dokumentów wg wytycznych, 

- wpinanie dokumentów do nowych teczek, 

- opisywanie dokumentów wg wytycznych. 

➢ Wpinanie dokumentów do teczek. 

➢ Przynoszenie i wynoszenie teczek z archiwum. 

➢ Zawożenie i odbieranie korespondencji z Urzędu 

Dzielnicy Ochota i innych jednostek miasta. 

➢ Zanoszenie korespondencji na pocztę. 

 

Warunki pracy: 

-  zatrudnienie na umowę zlecenie, 

- praca wyłącznie na wypadek zastępstwa: 4 godziny 

dziennie od 09:30 do 13:30, od poniedziałku do piątku, 

- miejsce wykonywania zlecenia – Warszawa, ul. 

Białobrzeska 11, 

 

 

-  stawka za przepracowane godziny –  24 zł  

brutto za godzinę .  

- planowane rozpoczęcie pracy – po treningu, który 

odbędzie się 13.02-17.02 (długość treningu uzależniona 

jest od potrzeb członka). 

 

Plan Rekrutacji: 

02.02.-07.02.2023 – Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

do ZP i rozmowy 

  

Kontakt w sprawie pracy – Hania, tel. SI:  518 580 898,  

e-mail: hanna.goracy@wdpf.org.pl 

*oferta pracy dedykowana jest wyłącznie 

Członkom/Członkiniom Warszawskiego Domu 

pod Fontanną. 

 

*Zadanie publiczne „Wykorzystaj Szansę – Warszawski 

Program Zatrudnienia Przejściowego” jest finansowane 

ze środków m.st Warszawy. 

Pozdrawiam,  
Hania 

 

 

Co się działo w Sekcji?  

Robert Cz.: Ja – w Okresie Orientacji – tłumaczyłem maila 

z D-K w Helsinkach z języka angielskiego na polski, 

a wcześniej tłumaczył maila ze Szwecji taki członek, który 

często ma szelki, czyli Piotrek R. :) Wysłałem maila 

do koordynatorki studentów wydziału bioetyki z UW, 

pani nawet już odpowiedziała.  

Jan M.: Pędem przyjechałem tutaj z pracy, miło was 

widzieć. Dzisiaj wybieramy się z Hanną i Robertem 

na spotkanie do Partnerstwa Muranów. 

Hania: Bardzo się cieszę na wyjście do Partnerstwa.  

Jacek Sz.: Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Miałem 

przyjemność współprowadzić spotkanie dotyczące 

segregacji odpadów, które odbyło się 1 lutego. 

mailto:hanna.goracy@wdpf.org.pl
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Olga: Myślę, że było ono całkiem udane, bo z Jackiem 

i Maćkiem G. zrobiliśmy coś w stylu zabawy/quizu 

z koszami na śmieci, niebawem wypatrujcie nowych 

koszy! Redakcja Newslettera, czyli Andrzej, Iwona, 

Justyna, Piotr i ja – ma kolejne spotkanie w piątek, 

zobaczymy, co z tego wyjdzie. 

Iza: Jestem w trakcie nauki języka angielskiego 

i komputera, z chęcią odwiedziłam WDpF. 

Tadek: Ja nie zabieram głosu, ponieważ mój tekst do 

Newslettera nie został przyjęty bez uwag.  

Andrzej: Mnie się podoba, że mogę przychodzić, robię 

jakieś fotografie i to mi się podoba.  

Robert B.: Bardzo się cieszę z przeglądu dawnych zdjęć 

WDpF-owych, kiedy byłem chłopaczkiem razem 

z Rafałem J., dużo ludzi tam było, jako wieloletni członek 

podpowiadałem, kto był na którym zdjęciu. 

Maciek G.: Wychodzę przed 16 do Cosinusa, chodzę 

na WTZ Pomost, mieszkam w mieszkaniu treningowym 

na Kłobuckiej (podoba mi się tam), jakby ktoś miał 

pytania co do tego mieszkania, może się ze mną 

kontaktować albo zadzwonić do Pomostu.  

Iwona: Zorientowałam się, że jest inaczej niż było kiedyś. 

Prowadziłam rozmowy o standardach, ale nie bardzo mi 

się podobał ten standard po prostu, na pewno 

o następnym standardzie będę miała do powiedzenia 

dużo. 

Julia: W tym tygodniu wiele się działo w naszych 

kontaktach z innymi D-K, otrzymaliśmy odpowiedzi nt.  

R-O z Findlandii, Szwecji, Estonii, Gibraltaru, Norwegii 

i Anglii. Teraz tłumaczymy odpowiedzi i myślimy, jak te 

sposoby i tricki przełożyć na nasz D-K. Rozmawialiśmy też 

o wizycie studentów u nas i naszej wizycie w szkole.  

 

Ola: Już niedługo okres rozliczeniowy, także w tym roku 

będzie można odliczyć od podatku 1,5% , które wesprze 

nasz Dom-Klub. W związku z tym z pomocą Jacka, Marty, 

Piotra Sz. tworzymy grafikę promującą tę akcję. 

 

Witam wszystkich Członków WDpF.  

Chcę was zaprosić na wspólne mikroskopowanie, które 

odbędzie się w naszym Domu-Klubie w środę 8 lutego 

2023 roku. Pokażę wam, jak zrobić preparat nadający się 

do obserwacji pod mikroskopem. Omówię budowę 

samego mikroskopu i pokażę różne preparaty, które 

będziemy mogli oglądać pod powiększeniem, postaram 

się omówić każdy preparat. 

Oprócz powyższych wiadomości opowiem o historii 

odkrycia mikroskopu .  
Maciej G.                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 



Sekcja Obsługi Domu 
 

 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE!!!  

Przypominamy, że na obiad/y, które gotujemy we wtorki, 

środy i czwartki, można się zapisać: 

- na l istę dostępną w WDpF (osobiście lub 

za pośrednictwem innej osoby, ale z  wyraźnym 

zaznaczeniem, kto Cię wpisał)  

- tel. na nr SOD: 508 492 762, SI: 518 580 898, 

505 923 735 

- sms na nr SOD:  508 492 762  

UWAGA! Nie nagrywaj się na pocztę głosową. 

Nie ma zapisów na obiad e-mailem. 

Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji  nie - 

wykupienia trzech zamówionych obiadów 

do godziny 14:00 (lub do godziny umówionej 

w SOD w związku z nagłymi sytuacjami) ,  nie 

można zapisywać się na obiady przez 

miesiąc.  Jest to wspólne ustalenie całego Domu-Klubu, 

zobowiązujące SOD do przestrzegania go.   

 

Drodzy SODowcy!!!  

Pomimo, że w środę jednak udało się uratować obiad 

(o czym przeczytacie poniżej w tekście Grześka), to 

pamiętajmy, że przygotowujemy go razem. 

Sprawa wygląda następująco: nie ma rąk do pracy, to nie 

ma posiłków. Jeśli chcesz działać i pomagać w kuchni, 

najlepiej, żebyś przyszedł do WDpF do godziny 10 

(zebranie sekcji). 

Niech żarcie będzie z nami :) 
Magda 

 

 
Nasi dzielni SODowcy w kuchni. 

 

Co się działo w kuchni 1 i  2 lutego.  

1 lutego rano, z powodu niewielkiej liczby osób 

na porannym spotkaniu sekcji – czyli braku ludzi, 

odwołałem mój obiad. Udało się jednak znaleźć pierogi, 

zalegające w lodówce od spotkania wigilijnego 

i po niemal dwóch godzinach zrobiliśmy sycące porcje 

dla dziesięciu osób po całkiem niskiej cenie, co uratowało 

sytuację.  

W czwartek 2 lutego przyszła pora na mój zaległy, 

środowy przepis. Nie było łatwo, na zakupach trzeba było 

nieco zacisnąć pasa. Podczas gotowania pod sam koniec 

było dużo do zrobienia w ciągu pół godziny, 

ale wspólnymi siłami zrobiliśmy obiad na czas.  

Kolejny tydzień za nami i znowu trzy dni z posiłkiem. :) 

Grzegorz S. 
 

 
Czy tak sobie wyobrażałeś Sekcję Obsługi  Domu? 
Pytamy o to Zbyszka w Okresie Orientacji.   
 
Podoba mi się to, 

co tu robicie. Było 

to dla mnie 

zaskoczeniem. 

Byłem tu wiele lat 

temu z synem, 

który choruje. Te-

raz moja psychika 

jest w nienajlep-

szym stanie. Na 

przykład – nie 

mogę spać.  Nie 

spodziewałem się, 

że tak fajnie tu 

działacie. 

Wspaniali ludzie tu 

chodzą – chcą coś 

ze sobą robić, to 

jest bardzo 

pozytywne. 

 

Polubiłem bycie z Wami, dlatego, że razem tu coś robimy.  
Zbyszek 

 

 

 

  

.   

 



Wieści z Biura WDpF  

 

 

Spotkanie z Anitą Brix -Lambaek z Clubhouse 

International.  Kasia i Marta rozmawiały z Anitą o: 

 naszej akredytacji. Clubhouse International 

oferuje, aby proces kolejnej akredytacji WDpF 

polegał na dokonaniu samooceny naszych działań 

pod kątem Międzynarodowych Standardów 

modelu Domu-Klubu (tzw. uzupełnianie 

kwestionariusza samooceny, ang. self-study 

protocol) oraz wideo-wizyty w naszym Domu-

Klubie. Proces akredytacji miałby się odbyć 

w najbliższych miesiącach, a ewentualne 

otrzymanie akredytacji dotyczyłoby bieżącego 

roku. Pod koniec 2023 powrócilibyśmy do 

rozmów, czy osobista wizyta Zespołu 

Akredytacyjnego z Clubhouse International 

w WDpF i przedłużenie statusu akredytacji 

o kolejne dwa lata jest już możliwe (obecnie, 

z powodu wojny w Ukrainie wizyta u nas nie jest 

brana pod uwagę). W tym roku dołączenie do 

procesu akredytacji byłoby dla nas bezkosztowe. 

 współpracy Domów-Klubów i Clubhouse 

International z firmami medycznymi. Clubhouse 

International pozostawia Domom-Klubom wolną 

rękę w kwestii tego, z kim współpracują. 

 zaproszeniu od Fountain House z Nowego Jorku do 

dyskutowania przez 10 tygodni Standardów 

Domów-Klubów. Anita słyszała od innych Domów-

Klubów pozytywne opinie nt. tych dyskusji, ale 

podpowiada nam, że jednoczesne wypełnianie 

kwestionariusza samooceny na potrzeby 

akredytacji i uczestniczenie w tych dyskusjach 

może być bardzo zajmujące i lepiej to rozdzielić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół pracowniczy.  

 Marta kończy pracę w WDpF. W moim życiu 

zawodowym przyszła pora na zmiany – 

zdecydowałam po 10 latach o zakończeniu pracy 

w WDpF. Na miejscu jestem do 22 lutego 

włącznie. Zaczynam się powoli żegnać z ludźmi, 

a ludzie ze mną :)  

Rada Koordynacyjna została poproszona 

o delegowanie dwóch osób do rozmów nt. 

przyszłej struktury pracowniczej WDpF. Po 

rozmowach z Radą, wrócimy do rozmów na 

poziomie naszej społeczności. 

 Rekrutacja do Sekcji Obsługi Domu. Komisja 

w składzie: Kasia B., Beata P.-M., Marek P. 

i Magda W. miała jedną rozmowę kwalifikacyjną. 

Debatuje, co dalej. 

 Urlopy. 

02.02.2023 r. Marta i Maria 

6.02.-10.02.2023 r. Ola 

10.02.2023 r. Julia 

 

 

Kontrola f inansowa umowy „WYKORZYSTAJ 

SZANSĘ –  WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO”.  Danusia jest 

umówiona na kontrolę w Biurze Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu m.st. Warszawy na 14 lutego. 

 

 

Rozmowy z funduszem inwestycyjnym 

ARCHIMED oraz fundacją EUREKA o  potencjalnej 

współpracy.  3 lutego 2023 r. Kasia, Marta oraz Mirek 

Horbaty (przewodniczący Rady Koordynacyjnej 

stowarzyszenia) rozmawiali z panem Marcinem 

Goszykiem z ARCHIMED. Podsumowaliśmy nasze 

dotychczasowe pomysły na współpracę. Kolejnym 

krokiem jest umówienie spotkania z p. Virginie Faucheur 

oraz p. Alice Morillon z Fundacji EUREKA. 
Materiał z Biura przygotowała Marta 

 

 

 

 



 

 
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. Projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse International Fund” jest realizowany dzięki zbiórce 

naszej organizacji Clubhouse International. 
 

                     Korzystamy także z odpisów 1,5% oraz darowizn prywatnych. Dziękujemy! 
  Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

 
*** 

Wydanie Newslettera – Sekcja Interdyscyplinarna WDpF, w tym:  
opracowanie graficzne – Piotr i Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Justyna P., Olga. 

 
*** 

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

Interdyscyplinarnej: 505 923 735, 518 580 898 Obsługi Domu: 508 492 762. 
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