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Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Poznajmy się! Nowi w SZE .  

 
Cześć, jestem Kinga. Jestem członkinią SZE od tygodnia, 

podoba mi się tu, ponieważ są tu fajni ludzie i atmosfera. 
Lubię gotować, ostatnio zrobiłam bezę chmurkę 

malinową. Gram na gitarze, rysuję i śpiewam. Robiłam 

zadania, pisałam maila ostatnio. 
 

Hej, tutaj Witek, jestem w okresie orientacji. Waham się, 

jaką sekcję wybrać, ale chyba zostanę w SZE, ponieważ 
sam szukam pracy. Ostatnio oglądałem w sekcji webinar 

z wirtualnych targów pracy Jobicon i dowiedziałem się 

trochę jak pisać CV. W wolnym czasie lubię oglądać filmy, 
słuchać muzyki i grać w gry komputerowe. 

 
Targi Pracy ABSOLVENT TALENT DAYS  

5 kwietnia.  Wiosna rozpoczęła się targami pracy. 

Kolejne przed nami – już 5 kwietnia na PGE Narodowym 
odbędą się stacjonarne Targi ABSOLVENT Talent Days, 

podczas których będzie można spotkać się z firmami  

z różnych obszarów. Ponadto będzie można dołączyć do 
warsztatów. 

 
Wszystkie informacje o targach oraz bilet na to bezpłatne 

wydarzenie znajdziecie w linku: 

https://www.absolvent.pl/talent days/warszawa-targi-
pracy 

Ola 
 
Wspólna praca nad CV.  W piątek, 18.03.2022 r.,  

w ramach nowego projektu, do wzięcia udziału w którym 

serdecznie zachęcamy – Giełdy Umiejętności – Aneta S.  
i Agnieszka K. pracowały nad CV, posługując się bardzo 

intuicyjnym programem graficznym Canva. 

Aneta S.: Była to dla mnie okazja do spotkania się, wyjścia 

z domu i udzielenia pomocy w temacie, w którym czuję 

się zorientowana. Z Agnieszką pracowało mi się bardzo 

dobrze. Mam nadzieję, że dzięki mojej pomocy szybciej 
znajdzie pracę. 

 
Agnieszka K.:  To było miłe, sympatyczne spotkanie. 

Cieszę się, że uzyskałam pomoc. Teraz dokumenty 

wyglądają tak, jak powinny.  
 

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! 

 

Sekcja Administracji 
 
Wyjazd do Uli .  Poniżej relacja Grzegorza G. i Sylwestra 

O., którzy niedawno podjęli się zawiezienia rzeczy  
z WDpF-u dla Uli przebywającej w Pruszkowie, świetna 

robota, dziękujemy! Wszystko się udało, ale jak? 

Czytajcie! 
 

Sylwek: W ramach działalności i współpracy 

członkowskiej pojechaliśmy na oddział w Tworkach 
odwiedzić naszą członkinię Ulę. Głównym celem naszej 

wizyty było dostarczenie Uli telefonu z ładowarką oraz 

odzieży. Sam wjazd na teren szpitala i na sam oddział, 
gdzie znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) był 

utrudniony przez obostrzenia covid. Po krótkich 

https://www.absolvent.pl/talentdays/warszawa-targi-pracy
https://www.absolvent.pl/talentdays/warszawa-targi-pracy


perypetiach dostaliśmy się do Uli i po chwilowej 

wymianie dialogu zakończyliśmy odwiedziny. 

Myślę, że ta forma pomocy jest szybsza i skuteczniejsza. 
Telefon z zasobów WDpF, który sam wcześniej 

przekazałem, sprawnie trafił do odbiorczyni. Natomiast 
gdyby były odpalone procedury urzędowe trwałoby to 

dłużej i bez gwarantowanego finalnego efektu w postaci 

zgody na sfinansowanie zakupu telefonu przez daną 
instytucję. 

 

Grzesiek: No i rano o 9.30 wyjechaliśmy z Sylwestrem O., 
mną, czyli Grzegorzem G., narratorem tej niecodziennej  

i barwnej opowieści z wyprawy WDpF… Po ustaleniu, że 

jednak pojedziemy moim samochodem, tak właśnie 
zrobiliśmy. Zdecydowałem się na jazdę własnym autem  

z jednego powodu, gdyż w Pruszkowie mam taki sklepik, 

którego jestem stałym klientem i przy okazji zakupiłem 

spodnie. Nie poszło z tym tak łatwo, bo zahaczyliśmy  

z Sylwkiem o MC Donald, aby spożytkować czas na 
otwarcie sklepiku mojego. Ja kupiłem kanapkę, a Sylwek 

kawę… 

 
Kiedy już byliśmy na miejscu brama szpitalna – się okazało 

– już jest w innym miejscu… Nie jechaliśmy tam i tylko 
piechotką dotarliśmy na miejsce… Ula po zgłoszeniu 

odwiedzin, że jesteśmy z Warszawskiego Domu pod 

Fontanną, to za moment do nas na chwilę wyszła  

z ZOL-u, ale nie sama, tylko w obecności pielęgniarki. 

Przekazaliśmy telefon typu mini smartfon HTC, ale się 

zgapiliśmy mocno, bo przegapiliśmy zakup karty  
z numerem do tego telefonu… Uważam, że jeszcze się 

może udać to naprawić i pomóc zdalnie Uli w zakupie 

właściwego pakietu startowego. 
 

Teraz, kiedy to piszę, Ula dzwoni i doradzam jej w zakupie 
i tym, jak zorganizować zarejestrowanie jej. CDN… 

 

Dzisiaj,  21.03.2022r.  przybyłam do WDPF -u! Jest 

to pierwszy dzień wiosny i tym bardziej mi przyjemnie, że 

w tym dniu spotkałam starych znajomych. Ujrzałam 

Kasię, Olgę, Jacka, Tadeusza i Maćka oraz Grzegorza. 
Panuje tu jak zwykle, miła i rodzinna atmosfera. 

Dowiedziałam się dużo o bieżących sprawach. No  
i podzieliłam się ze wszystkimi, co u mnie słychać. Zrobiło 

mi się rzewnie i refleksyjnie. Omówiliśmy tematy 

czekające nas w najbliższym czasie. 
Ola P. 

 

Uśmiechnięci Maciek, Ola i Tadeusz w słońcu pod naszym Domem-

Klubem 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zespół pracowniczy  
• W poniedziałek, 28 marca, zaczyna pracę w WDpF 

p. Beata. Będzie na razie – podobnie jak jej 

poprzedniczka Agnieszka K. – działać przy SA, ale 
zajmować się głównie tymi działaniami SOD, które 

tymczasowo są w SA. Niebawem zaopiekuje się 

też telefonem SOD :) Następne kroki w kierunku 
reaktywacji Sekcji Obsługi Domu? To już wyniknie 

z naszych wspólnych ustaleń z udziałem Beaty :) 

• W SZE powstała Komisja rekrutacyjna, która 

wybierze pracownika/pracowniczkę projektu 

„WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 
PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO”,  

w składzie: Julia, Ola, Aneta, Tomek, Marta. Na 

razie Komisja jest umówiona na trzy rozmowy 
rekrutacyjne. Powodzenia! 

• Jacek był na urlopie 24 i 25 marca 2022 r. Ola De. 

jest na urlopie macierzyńskim.  
 

Dwukrotnie dyskutowaliśmy o zaangażowaniu 
WDpF i  Rady Koordynacyjnej w pomoc Ukrainie 

przy wsparciu Clubhouse International:  

• Na spotkaniu w czwartek 24 marca poszerzyliśmy 
nasze pomysły dotyczące docierania do osób  

z problemami zdrowia psychicznego  

z informacjami o tym, gdzie mogą uzyskać 
odpowiednie leczenie lub wsparcie społeczne  

w znanym im języku. Zgodziliśmy się przy tym, że 
w działaniach tych skupimy na początek na 

Warszawie, nie będziemy nimi obejmować całej 

Polski. 
• Na ZG 25 marca, w sprawach z ostatniej chwili, 

udało się nam scalić te pomysły. Przyjęliśmy, że 

dobrze byłoby nie tylko zbierać i publikować 
informacje dla osób z Ukrainy w broszurze 

informacyjnej, ale też uruchomić telefon 



kontaktowy, oczywiście również w języku 

ukraińskim. Pozwoliłoby to na kontakt w obie 

strony, w tym poznawanie osób, do których 
chcemy docierać oraz ich potrzeb. Kolejne nasze 

plany dotyczą zaproszenia poznanych osób do 
WDpF i wzajemne poznanie się, co mogłoby 

otworzyć możliwość dalszych spotkań w WDpF – 

integracyjnych, samopomocach itp.   
 

W międzyczasie Biuro (w osobie Kasi) przekazywało nasze 

ustalenia do Clubhouse International oraz próbowało 
uzyskać ostateczne opinie prawne (Danusia i Kasia) 

dotyczące zgodności z prawem, w tym podatkowym, 

planowanych przez nas działań. Szczególnie tych 
dotyczących przekazywania przez nas środków 

otrzymanych na nasze konto na konta innych organizacji 

w Polsce i w Ukrainie.  

 

Ola S. będzie mogła pełnić rolę zastępcy  
w Zatrudnieniu Przejściowym w Urzędzie 

Dzielnicy Wola,  dzięki podpisaniu Przez 

Przewodniczącego (Mirka H.) i Skarbnika (Piotra Sz.) Rady 
Koordynacyjnej odpowiedniego aneksu. Trening Oli 

poprowadzi Kajetan, który obecnie tam pracuje.  
materiał z Biura opracowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 25.03.2022 
 

Zebranie przeprowadziła Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. 

Prowadziła Marta, łączyła Ola S., notowała Olga O. 
Uczestniczyli ponadto: Paweł B., Robert B., Wiesława D., 

Witek D. w OO., Tadeusz S., Jakub T., Kasia B., Maciek 

Czern., Piotr Sz. 
 

Pojawiły się 3 sprawy z ostatniej chwili: 

 Kontynuacja rozmów nt. naszej pomocy osobom 

z problemami zdrowia psychicznego z Ukrainy 

przy wsparciu Clubhouse International i NYFH. 

Kasia podsumowała, co wydarzyło się dotychczas: 

zostały przedyskutowane pomysły papierowego 

informatora, obok tego „człowieka  
z telefonem”, aby zbierał i odpowiadał na 

potrzeby, pojawił się wątek integracyjno-
samopomocowy, pomysł na spotkania osób  

z WDpF z osobami z Ukrainy, dotarcie do ludzi, 

aby mogła się utworzyć grupa samopomocowa 
(droga dotarcia papierowa, potrzebna osoba  

z językiem) Były głosy, że potrzeba dodatkowych 

2 osób. 1 z jęz. polskim jako koordynator, 
zbierający informacje i os. z jęz. ukraińskim, by 

rozpowszechniać info i zbierać potrzeby od osób 

z Ukrainy – czego potrzebują, by zachować 
ciągłość leczenia. Te wątki mają pojawić się  

w planie spotkania w środę, o godz. 15.05. 

Zachęta do utworzenia grupy roboczej do tych 

spraw. Można zgłaszać też inne pomysły na SŚ czy 

Spotkaniach Sekcji. Czekamy na info od CI  
i prawników.  

 

 Decyzja ministerstwa zdrowia o zniesieniu 

obowiązków noszenia maseczek w pomieszcze-
niach od poniedziałku. Rekomendacja Biura i Rady 

– nadal zachęcamy do noszenia maseczek, ale nie 
jest to nakaz. Przyjęliśmy, że od poniedziałku  

nie ma już obowiązku noszenia maseczek, ale 

możemy zachęcać się do tego. 
 

 Kasia zaproponowała, by udostępnić post na FB 

Clubhouse International o spotkaniu zarządu,  

na którym rozmawiano o WDpF, możemy go 
udostępnić jeszcze dziś – tak. 

 
Przyjęliśmy harmonogram na przyszły tydzień.  

 

SZE zgodnie z zapowiedzią przekazała informację  
o Sobocie Rekreacyjno-Towarzyskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

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 – Olga i Jacek. 
*** 

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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