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Sekcja Administracji 
 

W tym tygodniu dużo się działo, m.in. komisja rekrutacyjna wybrała 

pracowniczkę! A na zdjęciu Paweł aktualizujący kalendarz :) 
 

Drodzy, a także mili  chętni do włączenia się  
w działalność naszego Domu pod Fontanną –  

chcielibyśmy powitać Was i  zachęcić do 

przebycia Okresu Orientacji,  czyli  „OO”.  Czas jaki 

poświęcicie na zorientowanie się, co tu jest 

najważniejsze, znajdzie odzwierciedlenie w Waszej 
współpracy tutaj, a także odpowiednim wyborze sekcji 

bazowej (którą zresztą będzie można w przyszłości 

zmienić). Decyzja ta jest ważna, ponieważ związana jest  
z konkretną działalnością każdego dnia, czyli „dniem 

zorientowanym na pracę”. Nie obawiajcie się, jest tu 

wiele osób, z którymi można wspólnie wykonywać 
zadania. 

 

Zachęcam Was, drodzy, abyście zdecydowali się na 

członkostwo w naszym Domu, a decyzja ta wróci się nam 

wszystkim w czwórnasób. Każdy obywatel, czy Polak  
czy cudzoziemiec, znajdzie tu dla siebie coś 

przypominającego jego rodzinny kraj. Mamy tu pamiątki 

z wielu podroży, a także prezenty od osób z całego świata, 

które były naszymi gośćmi. Ale to nie wszystko. W Sekcji 

Zatrudnienia i Edukacji jest biblioteka anglojęzyczna,  

a także Samopomocowy Klub Pracy, który umożliwi Ci 
poszukiwanie zatrudnienia gdziekolwiek zechcesz.  

 
Nasz Dom-Klub, który stanie się Twoim, otwiera Ci nie 

tylko swoje drzwi, ale także wielkie możliwości. Jeśli tylko 

zechcesz, możesz tutaj uczyć się, pracować, a także 
poszukiwać swojej pasji i drogi życiowej. 

Tadeusz S. 

(za wersję elektroniczną dziękujemy Janowi :)) 

 

Kiedy dostajesz wiadomość SMS z l inkiem…  nie 

wchodź w niego. Po prostu. Ta „złota zasada” pozwoli  
Ci uniknąć padnięcia ofiarą popularnych ostatnio ataków, 

w których atakujący rozsyłają wiadomości SMS 

informujące o konieczności podjęcia działania – 
dopłacenia kilku złotych do rachunku za prąd czy gaz, 

brakującej opłaty za przesyłkę, przekazania informacji do 
odebrania paczki czy oczekującego przelewu.  

 

Najczęściej takiemu komunikatowi przysłanemu  
z numeru komórkowego towarzyszy podejrzane łącze: 

składające się z ciągu losowych znaków, niezwiązanych  

z niczym słów w obcym języku albo w domenie innej niż 
.com czy .pl. Może być też ukryte tzw. skracaczem linków 

(np. bit.ly), co uniemożliwia sprawdzenie dokąd 
prowadzi. Sprytniejsi atakujący mogą korzystać ze strony 

o wiarygodnie wyglądającym adresie w rodzaju 

„www.poczta-polska.com.pl” zamiast prawdziwego 
„www.poczta-polska.pl/” albo zastąpić małe „L”, czyli „l” 

wielką literą „i”, czyli „I”. 

 
Pod linkiem możemy znaleźć prośbę o pobranie 

potrzebnej aplikacji (wykrada dane), albo fałszywą stronę 

płatności (która wygląda dość wiarygodnie i przekazuje 
podane przez nas dane konta bankowego złodziejom). 

Ciężko wyobrazić sobie sytuacje, w których klikanie w link 
z SMS-a będzie konieczne. Kody odbioru przesyłek czy 

https://www.poczta-polska.pl/


jednorazowe do logowania przesyła się jako ciąg cyfr,  

o fakturze czy ofercie firmy zwykle informują i odsyłają do 

swojej platformy albo poczty e-mail. Także wszelkie 
popędzające nas komunikaty powinny powodować 

zapalenie się czerwonej lampki.  
 

Przykładowe wiadomości z niebezpiecznymi linkami oraz fałszywa 

strona płatności 
 

Podtrzymuję sugestię, żeby w linki w SMS-ach nie klikać  
i już. W razie wątpliwości co do konkretnej wiadomości, 

warto zadzwonić do rzekomego nadawcy i zapytać, czy 

może być ona wiarygodna. Można też wpisać  
w wyszukiwarce internetowej hasło typu „sms od tego 

nadawcy” i wpisać jego numer, mnogość artykułów  
o oszustwach może dać do myślenia :) 

 

Ilustracja i tekst przygotowane na podstawie: 
niebezpiecznik.pl 

Jacek 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Jak członkowie Sekcji  Zatrudnienia i  Edukacji  
spędzają czas wolny?  Ostatnio na spotkaniu Sekcji 

Zatrudnienia i Edukacji w punkcie „wieści od obecnych” 

krótko rozmawialiśmy o sposobach na odpoczynek po 
pracy. Wspólnie dzieliliśmy się pomysłami na to, jak 

spędzamy czas wolny. Oto kilka odpowiedzi naszych 
członków: 

 

Andrzej R.: W wolnych chwilach słucham muzyki w Radiu 
Kolor – mojej ulubionej stacji. Jak się zmobilizuję, to biorę 

się za fizykę i matematykę. Codziennie rozwiązuję 

zadania. Czasami relaksuję się na podwórku. 
 

Piotr C.: Wcześniej, po pracy, chodziłem do kościoła, 
robiłem zakupy, sprzątałem. Obecnie, jak mam więcej 

czasu, oglądam wiadomości, zajmuję się sprawami 

domowymi, czytam czasopisma religijne, oglądam 
teleturnieje, takie jak „Familiada”, „Jeden z dziesięciu”  

i próbuję zgadywać odpowiedzi. 
 

Michał K.: Lubię oglądać sport w telewizji – głównie tenis 

ziemny w wykonaniu Igi Świątek i Huberta Hurkacza, piłkę 

nożną, siatkówkę, skoki narciarskie. Słucham muzyki  
w Antyradio, czasami Trójki, lubię też muzykę pop. Jeżdżę 

na rowerze i chodzę na spacery w Sulejówku. 
 

Samopomocowy Klub Pracy: Jak utworzyć konto 

na stronie werbeo.pl.  Natalia z SZE, zainteresowana 
portalem z ogłoszeniami o pracę dla osób  

z niepełnosprawnością werbeo.pl, przesłała nam 

wiadomość z krótką instrukcją rejestracji: „Na początku 
trzeba wypełnić formularz rejestracyjny, podając 

wymagane dane. Przy rejestracji, na podany numer 
telefonu, powinien przyjść KOD potwierdzający 

rejestrację. U mnie ten kod nie przyszedł, więc nie 

mogłam sama sfinalizować rejestracji. W tej sytuacji 
zdecydowałam się napisać do nich maila z prośbą o kod, 

który mi przesłali w wiadomości zwrotnej. 

Na tym portalu akceptują CV tylko w  formacie PDF. Jeśli 
macie CV zapisane w innym formacie, to możecie je 

zamienić na komputerze za pomocą kliknięcia „zapisz 

jako”, w którym wybieracie format nieedytowalny PDF. 
Mają tam ponad 60 lub nawet ponad 80 ofert dla osób  

z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski. Są 
różne oferty, z większymi wymaganiami na prace 

biurowe i mniejszymi, na przykład do sprzątania czy pracy 

w KFC. Nawet są oferty pracy tłumacza z językiem 
włoskim, chorwackim, węgierskim i niemieckim.” 



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 Olga lub Kasia. Zachęcamy do kontaktu!  

 

Co ciekawego słychać w społeczności innych 
Domów-Klubów?  W dzisiejszym artykule przedsta-

wiamy wieści z Akademii w Glengary 1910 St. Sarasota na 

Florydzie w USA.  

 

„Dzień wyszukanej kuchni”. Tego dnia członkowie Akade-
mii spędzili wyjątkowy czas na przygotowaniu 4 dań.  

Pomysłowe menu rozpoczęła sałatka Cezar  

przygotowana z warzyw z własnego ogrodu, obranych  
i marynowanych w ziołach z odrobiną oliwy z chrupiącą 

grzanką na zakwasie z odrobiną zwęglonej kiełbasy  

rzymskiej oraz słodkie w smaku pomidory z utartym  
parmezanem, które komponowały się z całością dania. 

Na drugie danie podano domowe Ravioli z dyni piżmowej, 

z dodatkiem szałwii i brązowego masła. Całość potrawy 

ozdobiono orzechami włoskimi. Na danie główne składał 

się: halibut z ziemniaczanym puree, z puree z pora  
i szparagów. Crème brûlée ze świeżych jagód to smak  

wyśmienitego deseru zaserwowanego na koniec dnia. 

„Członkowie wraz z personelem poradzili sobie naprawdę 

świetnie z zadaniem. To była współpraca w zespole. 

Mieliśmy naprawdę hojną ucztę i cieszyliśmy się 
dzieleniem wspólnie przygotowanym posiłkiem.” 

*Ravioli – danie kuchni włoskiej. Rodzaj pierożków 

nadziewanych mięsem, serem ricotta lub warzywami, 

głównie szpinakiem.  

*Sałatka Cezar – pomysłodawcą oryginalnej sałatki był 

Włoch Caser Cardinii.   
*Creme brulee – Najczęściej deser podaje się w tzw. 

kokilkach. To nieduże naczynie odporne na wysoką 

temperaturę w kształcie miski. 
Nad tłumaczeniem pracowała Magdalena P., SZE 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Hurra! Niebawem w Sekcji  Obsługi Domu 

(działającej na razie przy SA) zacznie pracę p. 

Beata.  Trwają formalne ustalenia, w tym określenie 
dokładnego dnia rozpoczęcia pracy. Dziękuję w imieniu 

Biura świetnie pracującej Komisji, w której oprócz mnie 

byli członkowie SOD – Sylwester, Grzegorz i Paweł oraz 

pracowniczka SA Olga i pracownik SA Jacek.  
 

Rekrutacja pracownika do projektu 

„WYKORZYSTAJ SZANSĘ –  WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” 

trwa nadal.  Na naszym FB, na portalach: ngo.pl, OLX, 

lento.pl, eoglaszamy.pl i zarabiaj.pl oraz na kilku grupach 
na Facebooku wisi nowe ogłoszenie. Prośbę o promocję 

ogłoszenia wysłaliśmy również do kilku osób, z którymi 

współpracujemy, np. pracowników Biur Karier. 
Chcielibyśmy dotrzeć do dużego grona, zatem bardzo 

prosimy o promowanie ogłoszenia i zachęcanie do 

współpracy z nami wszelkimi dostępnymi Wam drogami. 
Naprawdę bardzo potrzebujemy pracownika 

wspierającego nasze Zatrudnienie Przejściowe i inne 

działania prozatrudnieniowe WDpF! 

 

W czwartek podpisałam aneks do  umowy na 
prowadzenie Klubu Samopomocy Warszawski 

Dom pod Fontanną, wynikający z podwyższenia stawki 

na jednego tzw. uczestnika, o czym informowaliśmy. 
Miasto będzie nam mogło teraz przelać dodatkowe 

środki. 
 

Zespół pracowniczy.  Olga była do 9 marca na 

zwolnieniu lekarskim, a Marta do 10 marca na urlopie. 

Ponadto na urlopie jest w dniach 10 – 14 marca Ola,  

a w dniach 14 – 15 marca Kasia.  
materiał z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 11.03.2022 
 

Odpowiadała: Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. 
Prowadzenie: Julia G. i Paweł Z. Sprawy techniczne: Marta 
W. Notowanie: Marta W. 
Pozostali uczestnicy: Witek D., Paweł Z., Piotr C., Ewa S., 
Tadeusz S., Kasia B., Olga O., Jacek S.   
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków, ani spraw  
z ostatniej chwili do omówienia. 
 
Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych  
i stacjonarnych na tydzień 14-18 marca 2022 r.  
 
Ogłoszenia indywidualne. Bogdan O. potrzebuje pomocy 
przy wymianie zamka w drzwiach. Oferuje zapłatę. 
Kontakt przez Sekcję Zatrudnienia i Edukacji. 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 – Tadeusz i 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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