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Nasze Stowarzyszenie 
 

Rada Koordynacyjna łączy się z Wami w tym trudnym 
czasie. Obyśmy się wzajemnie wspierali oraz dzielili siłą  

i nadzieją. Każda burza mija, każda wojna kiedyś się 

kończy. 
 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 
CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SEKCJI  OBSŁUGI 

DOMU! W związku z okresowymi zmianami w struktu-

rze 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 zapra-
szają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń  

SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje  
go Olga lub Kasia. Zachęcamy do kontaktu!  

 

 

Sekcja Administracji 
 
Sieć domów „pod fontanną”  łączy ludzi z całego 

świata. Nie ma Domów-Klubów w Ukrainie, więc  

wspieramy zbiórkę na rzecz pacjentów szpitali psychia-
trycznych w Lwowie i Iwano-Frankowsku (patrz post na 

FB tutaj: https://www.facebook.com/perma-
link.php?story_fbid=4685778414877896&id=56209558

3912887). Ciepło myślimy też o osobach w Domach-Klu-

bach w Rosji i Białorusi. Łączą nas więzy człowieczeństwa 
i losu silniejsze od granic państwowych. Nie „człowiek 

człowiekowi wilkiem” tylko „bratem”. 
Jan 

 

 

Rekrutacja pracownika do SOD w toku!  Więcej  

o tym w materiale z Biura. 
 

 
Na zdjęciu jesteśmy tuż po spotkaniu SA w czwartek, który był 

dniem próbnych jednej z osób kandydujących do pracy. 

Pozdrawiamy! 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Wspólne otwieranie l istów!  Z przyjemnością  

i ciekawością otwieraliśmy kolejne otrzymane przesyłki. 
W jednej z nich znajdował się list od dawno niewidzianej 

członkini, co nas bardzo ucieszyło, bo mogliśmy się 

dowiedzieć co u niej słychać. Dostaliśmy także publikację 
z PFRONu, która zawiera wiele informacji na temat 

spraw związanych z niepełnosprawnością. Wyjątkową 
niespodzianką była przesyłka z Finlandii od Ulli Koivuli, 

która zawierała mnóstwo znaczków z różnych stron 

świata. 

 

Ulla, serdecznie dziękujemy Ci za tę przemiłą 

niespodziankę i za pamięć o nas. 
Ola i Michał, SZE 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4685778414877896&id=562095583912887
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4685778414877896&id=562095583912887
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4685778414877896&id=562095583912887


  
 

Co słychać u pracujących członków Sekcji  

Zatrudnienia i  Edukacji? Wywiady :)  
Ola S: Jak się masz? 

Piotr Sz: Ponad tydzień temu podjąłem pracę polegającą 
na sprzątaniu terenu zewnętrznego siedziby Canal Plus  

i dbaniu tam o rośliny.  

Ola S: Jak wyglądał Twój pierwszy dzień? 
Piotr Sz: Te pierwsze dni są nadal dla mnie trudne, bo 

wciąż jeszcze wdrażam się do porządnego wykonywania 

moich obowiązków. Moje obawy związane z zaczęciem 
pracy dotyczyły wczesnego wstawania, sprawnego 

ogarnięcia się przed wyjściem z domu, moich dużych 

problemów z koncentracją i natłokiem 
przeszkadzających myśli. 

Ola S: Czy teraz masz inne odczucia niż na początku? 
Piotr Sz: Teraz bardziej widzę sens tej pracy, to, że 

pomaga mi w zorganizowaniu sobie dnia i w mobilizacji 

do działania. 
Ola S: Co dobrego dla Ciebie samego wydarzyło się  

w związku z podjęciem takiej decyzji o rozpoczęciu 

pracy? 
Piotr Sz: Już teraz widzę jedną wymierną korzyść z pracy: 

straciłem dzięki niej swój nieco za bardzo wystający 
brzuch i nabrałem więcej energii. 

Ola S: Co powiesz innym, którzy teraz, np. szukają pracy? 

Piotr Sz: Tym, którzy teraz szukają pracy bądź wahają się, 
czy jej szukać, powiem, że mimo wszystkich 

potencjalnych trudności i przeszkód warto zrobić ten 

krok do przodu, ponieważ sprzyja on rozwojowi  
i przynosi przyjemną satysfakcję.  

 
_____________________________________________ 

 

Ola S: Obecnie pracujesz zawodowo, jak to wyglądało 
wcześniej? 

Iwona W: Trudno było o idealną pracę. Wcześniej 

pracowałam w Aptece Sztuki, także zdalnie przez ok.  
6 lat, przejście na emeryturę było dla mnie szokiem.  

Ola S: Jak Ci się udało znaleźć obecną pracę? 

Iwona W: Na początku pracy szukałam gdzieś indziej,  

z pomocą WDpF znalazłam ofertę pracy w McDonald’s -
poszłam na rozmowę i tak już pracuję 7 miesięcy. Ale 

szukam też planu B na przyszłość, między innymi ze 
względu na zdrowie, aby zapewnić sobie bezpieczne 

życie. 

Ola S: Jak wyglądały Twoje początki w pracy? Było 
trudno? 

Iwona W: Na początku było ciężko, godziny od 10:00 do 

15:00 bez przerwy, były trudne do wytrzymania 
fizycznie. Przez jakiś czas pracowałam na zmniejszonym 

etacie - 4 godziny, ale wróciłam na 5 godzin dziennie, ze 

względów finansowych, no  i przyzwyczaiłam się do 
takiego trybu pracy. 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Nasze rekrutacje:  

 Rekrutacja pracownika do SZE, a dokładniej do  

projektu „WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” została 
decyzją Komisji przedłużona. SZE pracowało nad  

odświeżonym ogłoszeniem o rekrutacji, które zamie-
rzamy szeroko udostępniać. Prosimy o solidne 

wsparcie w promowaniu ogłoszenia! 

 W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja Komisji  

rekrutującej pracownika do SOD, komu zaproponu-
jemy zatrudnienie. Dni próbne były w tym bardzo  

pomocne. Teraz już wszystko w rękach Sylwestera 

O., Grzegorza G, Jacka S., Pawła J., Olgi i moich, czyli 
Kasi. Oczywiście chętnie zapoznamy się z opiniami 

czy wrażeniami innych osób z naszej społeczności 
uczestniczących w działaniach SA w trakcie dni prób-

nych.  

 
Spotkanie ewaluacyjne miejsca Zatrudnienia 

Przejściowego na Woli.  Spotkaliśmy się w gronie  

Kajetan (obecny pracownik ZP), p. Iza (przełożona  
w miejscu ZP), Marta (opiekunka tego miejsca ze strony 

WDpF). Rozmawialiśmy o tym, jak nam się współpracuje 

i co robić, by współpraca była jeszcze lepsza.   
 

W środę uczestniczyłam (Kasia) w spotkaniu 
dyrektorów Domów-Klubów zorganizowanym 

przez Clubhouse International.  Gdy się przedstawi-

łam, zostałam poproszona o kilka słów o bieżącej  
sytuacji w naszym kraju związanej z wojną w Ukrainie. 

Przekazałam ile osób z Ukrainy przekroczyło do tej pory 

naszą granicę, opowiedziałam kilka słów o formach  
mobilizacji Polaków, by wspierać osoby z Ukrainy,  

usłyszałam ciepłe słowa. Zaplanowanym tematem  
spotkania były trudności wielu Domów-Klubów  



w pozyskiwaniu i kontynuowaniu współpracy z dobrymi 

pracownikami. Byli dyrektorzy Domów z USA, Kanady, 

Australii, Norwegii i ja z Polski. Był także Jack Yatsko oraz 
nowa pracowniczka zespołu Clubhouse International. 

Okazało się, że wszystkie Domy, oprócz norweskich, 
mają trudności z zapewnieniem odpowiednich wynagro-

dzeń. Wszystkim dyrektorom leży też na sercu, by nowi 

pracownicy mieli perspektywę rozwoju zawodowego  
w ramach własnego Domu-Klubu oraz międzynarodowej 

sieci Domów-Klubów. Nie omieszkałam wspomnieć, że 

jako jedyny w kraju akredytowany Dom-Klub, który na  
dodatek od ok. 10 lat nie ma środków na osobiste  

uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach,  

potrzebujemy wsparcia. Rzeczywiście, możemy tylko  
zazdrościć krajom, gdzie jest kilka czy kilkadziesiąt  

Domów-Klubów współpracujących ze sobą w krajowych 

koalicjach. 

 

Zespół pracowniczy.  Olga jest na zwolnieniu lekar-
skim od 1 do 9 marca. Jacek miał urlop 4 marca, Marta 

będzie miała urlop od 7 do 10 marca. Ola De jest na  

urlopie macierzyńskim. 
materiał z Biura opracowały Kasia i Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 4.03.2022 
 

Prowadziła Sekcja Administracji. 
Prowadzenie i łącznie: Kasia B. 

Przygotowanie podsumowania: Ola S. i Marta W. 

Ponadto obecni: Maciej Cz., Jan M., Piotr C., Tadeusz S., 
Julia G., Monika K., Jacek Ż. 

 

Przyjęliśmy harmonogram na kolejny tydzień.  
Wniosków nie zgłoszono. 

 

Ogłoszenia indywidualne: 

Ula J., która przebywa w ZOL Pruszków, potrzebuje 

ubrań damskich, rozmiar M-L. Rzeczy planuje zawieźć 
Grzegorz G., ale chciałby to zrobić wspólnie z kimś 

jeszcze z WDpF. Kontakt przez Sekcję Administracji. 
 

Sprawy z ostatniej chwili.  

Co możemy robić, aby wspierać sytuację w Ukrainie? 
1. Każdy z nas może indywidualnie promować i brać 

udział w akcjach organizowanych w Warszawie. 

Wszystkie wiadomości, jakie przychodzą w tej 
sprawie są rozsyłane na skrzynki e-mailowe 

sekcji. Zachęcamy do sprawdzania i włączania 

się. 
2. Jako WDpF promujemy na Facebooku akcję 

zbiórki pieniężnej na rzecz pacjentów ukraińskich 

szpitali psychiatrycznych. W komentarzu pod 

tym postem są również informacje o akcjach 

organizowanych w Dzielnicy Wola. 
3. Jako WDpF, w miarę naszych możliwości, 

możemy włączać się w akcje na Woli. Jedną z nich 

jest akcja szykowania kanapek dla uchodźców  
w Wolskim Centrum Kultury, przy ulicy 

Działdowskiej 6. Każdy indywidualnie może się 
tam zgłosić i zapytać, czy jest potrzebna pomoc 

następnego dnia. Była też gotowość Tadeusza  

i Jana, by zorganizować się w kilka osób i pójść 

tam z ramienia WDpF. Jeśli chcesz dołączyć – 

kontakt przez Sekcję Administracji. 

4. W przyszłym tygodniu ewentualnie działania  
z ramienia WDpF będzie koordynować Biuro 

(Kasia) ze wsparciem Julii (w czasie nieobecności 

Marty). 
5. Zaangażowanie pracowników WDpF  

w zewnętrzne akcje będzie ustalane w gronie 
pracowników z uwzględnieniem bieżących 

potrzeb członków i członkiń oraz całego WDpF.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

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 – Kasia. 
*** 

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/

