
                                                                       Radom, dnia 28.02.2011r.

S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków

finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego
przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym 

„NADZIEJA”
Radom ul. Struga 88 w 2010 roku

             
                                                     Praca jest dobrem człowieka -  dobrem jego człowieczeństwa
                                                     przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę,
                                                     dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia
                                                     siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej „ staje się 
                                                     człowiekiem”
                                                                                                                    / Jan Paweł II /

Warsztat  Terapii  Zajęciowej,  funkcjonujący   przy  Stowarzyszeniu  Pomocy  Dzieciom 
Niewidomym  i  Niedowidzącym  „NADZIEJA”  powołany  na  mocy  Umowy  nr.  1/WTZ/1995 
zawartej  z  Wojewódzkim  Ośrodkiem  do  Spraw  Zatrudnienia  i  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych w Radomiu działa od 16.11.1995 r., czyli rok 2010 był piętnastym  rokiem 
pracy Warsztatu.      
Jak czytamy w karcie  Praw Osób Niepełnosprawnych:  praca  jest  wartością,  która  umożliwia 
jednostce pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zapewnia jej materialne warunki egzystencji, 
określa rolę i status w ramach organizacji społecznej.
Należy  podkreślić,  iż  praca  oprócz  funkcji  ekonomicznej,  spełnia  też  wiele  innych  –  jest 
warunkiem, okazją lub sposobem realizacji  wielu potrzeb pozaekonomicznych. Coraz częściej 
w  przypadku  choroby  i  niepełnosprawności  dostrzega  się  znaczenie  pracy  jako  elementu 
rehabilitacji społecznej  i zawodowej.
Rehabilitacja  społeczna,  ma  na  celu   umożliwienie  osobom niepełnosprawnym  uczestnictwo 
w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej 
i pobudzanie aktywności społecznej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania 
ról  społecznych.  Również  sama  praca  jest  doskonałą  formą  rehabilitacji  społecznej.  Nie  bez 
znaczenia jest też kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 
integracji z osobami niepełnosprawnymi. 
Rehabilitacja  zawodowa,  według  definicji  zawartej  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej 
i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych,  ma  na  celu  ułatwienie  osobie 
niepełnosprawnej  uzyskanie  i  utrzymanie  odpowiedniego  zatrudnienia  i  awansu zawodowego 
przez  umożliwienie  jej  korzystania  z  poradnictwa  zawodowego,  szkolenia  zawodowego 
i pośrednictwa pracy.
Liczne dokumenty o zasięgu międzynarodowym, opracowane przez wyspecjalizowane agendy 
Rady  Europy  oraz  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych,  a  zwłaszcza  Międzynarodową 
Organizację Pracy i Światową Organizację Zdrowia, uznają rehabilitację za najwłaściwszą formę 
pomocy ludziom niepełnosprawnym i stanowią podstawę opracowywania programów rozwoju 
rehabilitacji w różnych krajach. Zasada pełnego uczestnictwa i równości osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie  może  być  zrealizowana  tylko  w procesie  szeroko  rozumianej  rehabilitacji. 
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Celem  rehabilitacji  jest  zapewnienie  osobom  niepełnosprawnym,  bez  względu  na  charakter 
i  pochodzenie  ich  niepełnosprawności,  jak  największej  dozy  społecznego  i  ekonomicznego 
uczestnictwa  w  życiu  oraz  możliwie  jak  największej  samodzielności.  Osiągnięcie  jak 
najpełniejszej  samodzielności  i  niezależności  wymaga  czynnego  uczestnictwa  osoby 
niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji i to na każdym jego etapie.
Od lat wzrasta liczba osób niepełnosprawnych na świecie. Tendencja ta obserwowana jest także 
w naszym kraju.
Ta wielomilionowa rzesza osób z niepełną sprawnością stawia przed społeczeństwami zadanie 
przystosowania  się  do  szczególnych  potrzeb  tych  osób.  Przystosowanie  to  jest  powinnością 
każdego społeczeństwa, a ważnym jego elementem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 
Jest  ona  obowiązkiem  społeczeństwa;  niweluje  wynikające  z  życia  społecznego  problemy, 
którym  osoby  niepełnosprawne  muszą  stawić  czoła  i  jest  wyrazem  szacunku  dla  ludzkiej 
godności. Godność, podobnie jak wolność i miłość należy do podstawowych cech osoby ludzkiej 
i zarazem jej niezbywalnych praw.

 Papież Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że właśnie „osoby w jakikolwiek sposób 
upośledzone mają szczególne prawo do naszego szacunku, uznania i miłości, a także, że 
zdrowie fizyczne czy psychiczne nie dodaje ani nie odejmuje niczego osobie; co więcej, 
cierpienie może nadać jej szczególne prawa wobec nas”.1 
Jednym z tych szczególnych praw jest prawo do rehabilitacji
Do podstawowych  form aktywności  wspomagającej  proces  rehabilitacji  społecznej,  ale  także 
zawodowej zalicza się uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, to 
tutaj osoby niepełnosprawne poprzez pracę mogą uaktywnić się społecznie i zawodowo.
W 2011 roku w naszym Warsztacie, realizowaliśmy zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 
oraz zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia  w środowisku.
Jedną  z  form  rehabilitacji   jest  właśnie   terapia  zajęciowa  –  leczenie  pracą,  działaniem, 
twórczością. Głównym celem terapii zajęciowej jest umożliwienie uczestnikom pełnego udziału 
w  normalnym  życiu.  Punktem  wyjścia  jest  –  założenie,  że  zajęcie  się  czymś  sensownym 
poprawia psychiczną i fizyczną kondycję człowieka i ma fundamentalne znaczenie dla ułatwienia 
mu powrotu „do społeczeństwa .
Terapia zajęciowa, to celowe organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą prostych narzędzi 
i  materiałów  naturalnych  (drewno,  skóra,  glina,  wełna,  sznurek,  papier)  w  celu  poprawy 
sprawności manualnej, zwiększenia zakresu ruchu, siły mięśni. Nie zawsze jednak musi powstać 
produkt,  ważny  jest  proces  aktywizacji  uczestnika.  Ogólnie  terapia  zajęciowa  to  leczenie 
i  usprawnianie  za  pomocą  określonych  czynności,  zajęć  i  pracy,  które  mogą  mieć  wartość 
kształcącą, wychowawczą,  a także leczniczą. Inaczej jest to leczenie „ poprzez pracę”.
Wartość  terapii  zajęciowej  dla  procesu  usprawniania  z  punktu  widzenia  fizjologicznego 
i  kinezyterapeutycznego polega na tym, że dany ruch - ćwiczenie w czasie pracy - uczestnik 
może wykonywać przez dłuższy czas bez zmęczenia fizycznego i psychicznego.  Tym samym 
przyspiesza się usprawnianie. Większość prac jest czynnością złożoną, po jednym rodzaju ruchu 
następuje  inny,  między  poszczególnymi  ruchami  zachodzą  przerwy,  które  wynikają  z  samej 
techniki prac. Stwarza to dla narządu ruchu, zwłaszcza dla mięśni oraz układu krążenia i układu 
oddechowego świetne warunki działania.  W okresie, bowiem tych drobnych przerw następuje 
odpoczynek  i  odprężenie  i  zaopatrzenie  się  w  nowy  zapas  energii  do pracy.  Poza  tym 
skoncentrowanie uwagi na samej technice i szczegółach pracy np. wykonywanie wzoru szalika 
na warsztacie tkackim, stwarza okoliczności, w których uczestnik zapomina, że ćwiczy i dzięki 
temu może daną pracę wykonywać dłużej bez uczucia zmęczenia  i znużenia.

1 Cyt za Z. Szostkiewicz, Nauczanie Jana Pawła II..., art. cyt., s. 100.
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Cel  terapii  zajęciowej  w  odniesieniu  do  poszczególnych  osób  jest  zawsze  określany 
indywidualnie. Jednak do najważniejszych z nich należy:

• Przestawienie toru myślenia  i zwrócenie uwagi na sprawy nie związane 
z niepełnosprawnością. 

•    Poprawa stanu fizycznego. 
•    Neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności. 
•    Zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych 
•    Stworzenie  poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań 
•    Wzbogacenie  życia emocjonalnego 
•    Zaktywizowanie osób nie posiadających zajęcia 
•    Umożliwienie szybciej i lżej przebiegającej akceptacji kalectwa 

Terapia zajęciowa należy do podstawowych środków leczenia. Odpowiednio dobrana praca może 
wpływać:

•    Uspakajająco 
•    Mobilizująco 
•    Usprawniająco 

Terapia  zajęciowa  jest  bardzo  istotną  dziedziną  rehabilitacji.  Pomaga  ona  ludziom 
niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo lepiej funkcjonować w środowisku, aby jak najwięcej 
funkcji mogli wykonywać samodzielnie.
Działalnością  naszego  Warsztatu  jest  rewalidacja  zmierzająca  do  usprawnienia  następujących 
funkcji:
-fizycznych, w szczególności rozwijania sprawności ruchowej i manualnej,
-psychicznych, czyli zaradności w zakresie samoobsługi, wdrażania umiejętności  i sprawności 
życia  codziennego  oraz  umiejętności  nawiązywania  kontaktów   z  rówieśnikami,  współżycia 
w grupie,
-społecznych,  kształcenie  w  dostępnym  zakresie  wiadomości  o  otaczającym  środowisku 
społecznym,  przyrodniczym,  kulturalnym,  wdrażanie  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa 
w różnych sytuacjach życiowych oraz korzystanie z narzędzi i urządzeń technicznych.
Rada Programowa Warsztatu dokonuje kwalifikacji  indywidualnej  w celu ustalenia  programu 
postępowania  z  każdym  uczestnikiem  oraz  przydzielenia  go  do  odpowiedniej  grupy  terapii 
zajęciowej, biorąc pod uwagę jego zainteresowania  i możliwości.
Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy, form zajęć  i sposobów 
ich realizacji zgodnych z głównymi zasadami pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jako środek 
leczniczy  terapia  zajęciowa  może  oddziaływać  ogólnie,  tzn.  na  ogólną  sprawność  fizyczną 
i  psychiczną  jednostki  lub  miejscowo na  zwiększenie  sprawności  i  siły  danej  grupy mięśni. 
W obecnej koncepcji leczenia dąży się do tego, ażeby osoba dotknięta schorzeniem lub urazem 
nie pozostała przez dłuższy czas bezczynna. Możliwie jak najwcześniej wprowadza się czynne 
zajęcia, stopniowo przechodzi do coraz intensywniejszych czynności i pracy aż do osiągnięcia 
pełnej sprawności fizycznej i ogólnej aktywności.  Do celów terapii zajęciowej należy zaliczyć 
min.:  odkrywanie  i  rozwijanie  indywidualnych  twórczych  uzdolnień,  talentów  uczestnika, 
koncentracja na mocnych, pozytywnych jego stronach, nauka współżycia w grupie i środowisku, 
kształtowanie  pozytywnych  cech  osobowości,  umiejętności  nawiązywania  kontaktów 
z rówieśnikami, umożliwienie doświadczenia akceptacji, wyrażenie tych przeżyć które są trudne 
do przekazania werbalnie, umiejętność odreagowania negatywnych emocji i napięć, koncentracja 
na przedmiocie zajęć, odwrócenie uwagi od zmartwień, niepowodzeń, doświadczenie sukcesu, 
podniesienie poziomu samooceny, możliwość uzyskania pozytywnych wzmocnień. Aby cele te 
mogły  zostać  zrealizowane  w naszej  pracy terapeutycznej  staramy się  aby sukces  zależał  od 
własnego   wysiłku   uczestnika  a  jego   aspiracje   wzrastały   realni   do  możliwości,   unikamy
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bezcelowego wykonywania prac wymagających dłuższego czasu i w rezultacie nie mających ani 
estetycznego  ani  praktycznego  znaczenia,  dążymy do tego  aby odpowiednio  dobrane  zajęcia 
mogły wpływać na uczestnika uspokajająco i  mobilizująco i  proponowane formy terapii  były 
dostosowane indywidualnie dla każdego uczestnika. Prowadzona przez nas terapia zajęciowa jest 
działaniem  wielokierunkowym,  opartym  na  wykorzystaniu  tkwiącego  w  każdym  uczestniku 
potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach organizmu. Zawiera ona wiele 
bogatych metod i form, które pozwalają uczestnikom rozwijać ich uzdolnienia, dając im szansę 
wyrażenia siebie w różnych formach aktywności.
Instruktorzy planując swoje zajęcia terapeutyczne, formułują cele terapeutyczne, dostosowanie 
do  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  uczestnika.  Dokonują  klasyfikacji  podejmowanych 
czynności,  ponieważ konstruują plany zajęć, w których to określają rodzaje, metody,  techniki 
oraz formy organizacji zajęć.

Występują w naszej placówce następujące formy pracy w procesie rehabilitacji :

• grupowa - polegająca na wykonywaniu zadań przez kilka osób. Grupy  liczą  pięć osób, 
są one tworzone celowo;

• zbiorowa - wszyscy uczestnicy wykonują jednocześnie tę samą pracę, chociaż pracują we 
właściwym dla nich tempie;

• indywidualna –  uczestnicy  wykonują  zadania  specjalnie  dla  nich  przeznaczone, 
przygotowane przez terapeutów lub innych członków Rady Programowej Warsztatu.

Formy organizacji zajęć
  terapii zajęciowej

           grupowa                           zbiorowa                            indywidualna

Rodzaje terapii zajęciowej

Ergoterapia Socjoterapia
      

Arteterapia

I            II III

I     Ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne
II    Socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń  
                                    emocjonalnych w toku spotkań grupowych,  
                                     towarzyskich
III   Arteterapia – terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze
                                   sztuką i kulturą

4



Węższym pojęciem i podporządkowanym rodzajowi terapii jest metoda
Metoda : 

 w znaczeniu ogólnym — sposób postępowania, świadomy i powtarzalny;

 w węższym znaczeniu — zespół celowych czynności i środków, w szczególności 

prowadzących do wykonania określonego zadania lub rozwiązania danego problemu.

Metoda terapii zajęciowej – pojęcie węższe od rodzaju terapii – sposób postępowania 

świadomy i powtarzalny, prowadzący do osiągnięcia zamierzonego wyniku  terapeutycznego. 

Określone metody terapii zajęciowej zawierają się w konkretnym rodzaju terapii. Przedstawiają 

to następujące trzy schematy.

•I.  ERGOTERAPIA -   RODZAJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ

                                                                                         Metody ergoterapii w naszym WTZ

•II.  SOCJOTERAPIA -   RODZAJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Metody socjoterapii w naszym WTZ

 

   Ludoterapia   -    zabawoterapia
1

Terapia ruchem
2

Trening umiejętności 
społecznych

     3

Rekreacja
4

5

Hafciarstwo
1

Tkactwo
2

Krawiectwo
3

Szczotkarstwo 
i wyplatanie 
wycieraczek

4

Stolarstwo
5

Ogrodnictwo
6



        III.  ARTETERAPIA -   RODZAJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Rysunek
     1

            Metody arteterapii w naszym WTZ Ludoterapia
       14

 

Malarstwo
     2

Poezjoterapia
        13

Grafika
3

Rzeźba
4

Sztuki 
użytkowe

5 Zdobnictwo 
i 

dekoratorstwo
6

Muzykoterapia
7

Biblioterapia     
8

Filmoterapia
          9

Teatroterapia
10

Estetoterapia
i

Chromoterapia
11

Choreoterapia
12



Oprócz wyżej wymienionych metod terapii zajęciowej w naszym Warsztacie występują 

również:

• Wsparcie psychologiczne i psychoterapia
• Kinezyterapia
• Hipoterapia
• Hydroterapia
• Zajęcia rewalidacyjne
• Terapia przez kontakt z przyrodą: sylvoterapia, talasoterapia (w miarę możliwości), 

hortiterapia
• Zajęcia rekreacyjne
• Konkursy
• Spotkania religijne
• Przygotowanie do pracy 

Metody pracy

1. Słowne.
• Dostarczenia wiadomości,

• Społecznego porozumiewania się na drodze umowy (pochwała, zakazy, upomnienia)
• Żywego słowa (recytacja, opowiadanie)
• Pogadanka,
• Rozmowa,
• Dyskusja,
• Opis,
• Instrukcje,
• Opowiadanie.

2. Praktyczne.
• Samodzielnych doświadczeń,
• Zadań stawianych przez terapeutę
• Ćwiczeń,
• Realizacja zadań wytwórczych,
• Odtwarzania,

3. Oglądowe.
• Pokazu i obserwacji,
• Przykładu,
• Bezpośredniego odbioru,

4. Objaśniająco  - poglądowe.
• Pokaz,
• Lektura,
• Audycje radiowe i telewizyjne,
5. Samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

• Problemowa,
• Drama,
• Inscenizacja,
• Sytuacyjna,
• Symulacyjna,

6. Programowane.
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• Z użyciem komputera i Internetu
7. Ośrodków pracy.
8. Trening umiejętności  zachowań społecznych.

• Trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
• Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
• Trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
• Trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
• Trening w rozwiązywaniu problemów w trudnych sytuacjach  międzyludzkich,
• Trening przygotowania do podjęcia pracy,

W procesie  rehabilitacji  ważny jest  dobór  odpowiednich  środków dydaktycznych  które pełnią 
następujące funkcje:
- służą bezpośredniemu poznawaniu przez uczestników określonych fragmentów rzeczywistości 
/  funkcja poznawcza /
-  są  narzędziem  do  rozwijania  zdolności  poznawczych  oraz  stanowią  istotne  źródło  do 
zdobywania przez uczestników wiadomości i umiejętności /   funkcja kształcąca /
-  ułatwiają  utrwalanie  przerobionego  materiału  i  stopnia  opanowania  wiedzy  /  funkcja 
dydaktyczna /

Podział środków dydaktycznych stosowanych w Warsztacie w pracy terapeutycznej:

• Środki naturalne takie jak okazy z otoczenia przyrodniczego, kulturowego, społecznego, 
które bezpośrednio przedstawiają rzeczywistość 

• Środki techniczne, które pokazują rzeczywistość w sposób pośredni: 
-    wzrokowe:

 przeźrocza 
 film
 rysunki
 fotografie
 ilustracje z folderów, czasopism

   -    słuchowe: 
 nagrania magnetofonowe, płytowe
 audycje radiowe 

   - wzrokowo słuchowe: 
 programy telewizyjne
 multimedialne programy komputerowe

- automatyzujące: 
   programy telewizyjne

Plan pracy naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej uwzględnia następujące etapy rehabilitacji:
1.Etap diagnostyczno – przygotowawczy,
Umożliwia on adaptację  uczestników do nowych warunków społecznych,  pozwala poznać ich 
możliwości,  postawy i  zachowania  w różnych sytuacjach.  Na tym etapie  preferuje  się  zajęcia 
grupowe  integrujące  uczestników  oraz  zajęcia  manualne  i  ruchowe,  wpływajace  na  ogólną 
poprawę sprawności fizycznej. Wskazane jest również stosowanie muzykoterapii,  choreoterapii 
socjoterapii i technik relaksacyjnych. 
2.Terapia zajęciowa.
Podczas  jej  trwania  uczestnicy  wdrażani  są  do  wykonywania  określonych  zadań,  opanowują 
konkretne  techniki  pracy,  poznają  odpowiednie  materiały  i  narzędzia  oraz  utrwalają  nawyki 
związane z samoobsługą.
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3.Rehabiliatacja zawodowa i społeczna.
Etap ten osiągają najsprawniejsi uczestnicy warsztatu. W trakcie jego trwania wykonują oni pracę, 
do  której  zostali  przygotowani  podczas  wcześniejszych  etapów  oraz  zdobywają  możliwie 
maksymalną samodzielność i zaradność życiową.
Terapia  zajęciowa  włącza  uczestników  w  takie  działania,  które  mają  aspekt  ruchu,  zabawy, 
treningu  i  pracy.  Zadania  realizowane  są  również  poprzez  rozwijanie  zainteresowań 
indywidualnych i uzdolnień plastyczno – technicznych.

Wśród zajęć realizowanych w Warsztacie wyróżnia się:
1.Zajęcia  przystosowujące  do  pracy  w  poszczególnych  pracowniach  takich  jak:  muzyczno  – 
choreograficznej, maszynopisania i ko, nauki zawodu, plastycznej, komputerowej, tkactwa kroju 
i szycia, stolarskiej i samoobsługi.
2.Zajęcia  rozwijające  ekspresję  twórczą  o  charakterze  muzyczno  –  ruchowym,  teatralnym, 
plastycznym,
3.Zajęcia ogólno – rozwojowe.
4.Zajęcia  rehabilitacji  ruchowej,  psychoterapii,  dostosowane  do  różnego  rodzaju  zaburzeń 
i schorzeń.
Ze względu na działania lecznicze w obrębie terapii możemy wyróżnić takie formy jak:
- terapia zajęciowa ogólna, czyli ogólne usprawnienie ośrodkowego układu nerwowego wraz ze 

stymulowaniem procesów emocjonalnych,
- terapia  zajęciowa  specjalna  to  oddziaływanie  tylko  na  pewne  elementy  składowe  ustroju, 

szczególnie na te które tego najbardziej potrzebują i wymagają dodatkowej stymulacji.
Celem  naszego  działania  jest  jak  najlepsze  przygotowanie  uczestników  do  różnych  sytuacji 
życiowych i warunków społecznych.
Staramy  się  realizować  te  cele  przez:  ogólne  usprawnienie  uczestników,  rozwijanie  ich 
umiejętności  wykonywania  czynności  życia  codziennego  oraz  zaradności  osobistej, 
przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu 
różnych  technik  terapii  zajęciowej,  rozwijanie   psychofizycznych   sprawności  niezbędnych 
w  pracy,  rozwijanie  podstawowych  oraz  specjalistycznych  umiejętności  zawodowych, 
umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej.

Prowadzona terapia zajęciowa miała na celu:
- rozwijanie zainteresowań uczestników w różnych dziedzinach kultury, nauki, techniki, sztuki, 

wychowania fizycznego sportu i turystyki.
- pogłębianie i uzupełnianie wiedzy wcześniej zdobytej  przez uczestników nowymi treściami 

i formami, rozszerzanie horyzontów myślowych, wzbogacanie ich nowymi doświadczeniami, 
wyposażanie w dodatkowe umiejętności i sprawności.

- wykrywanie  i  rozwijanie  indywidualnych  twórczych  uzdolnień,  upodobań,  talentów  osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach kultury.

- rozwijanie  aktywności  społecznej  i  samodzielności  uczestników  oraz  stwarzanie  im 
sprzyjających warunków do społecznej działalności.

- organizowanie  wypoczynku, rozrywki i wychowania fizycznego.
Podstawowym  celem  terapii  zajęciowej  jest  przygotowanie  uczestników  do  możliwie 

samodzielnego życia zgodnie z ich potrzebami, możliwościami psychicznymi, zainteresowaniami 
i oczekiwaniami otoczenia społecznego. Zatem celem terapii zajęciowej jest świadome włączanie 
podopiecznych do realizacji  procesu rewalidacyjnego w zakresie wszechstronnego rozwoju ich 
osobowości.  Terapia  zajęciowa  rozumiana  jako  nieodłączna  część  procesu  wychowawczego, 
spełnia bardzo ważne zadania rewalidacyjne takie jak:
- regenerowanie sił fizycznych i psychicznych uczestników zajęć.
- rozwijanie zainteresowania w dostępnych formach aktywności twórczej.
- usprawnianie niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych.
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- rozszerzanie  środowiska  uczestników,  umożliwiając  im  wyrównanie  niedoborów 
poznawczych w drodze samodzielnej aktywności.

- kompensowanie braków w rozwoju i niedoborze kontaktów emocjonalnych
- stwarzanie odpowiedniej atmosfery wzbudzającej poczucie bezpieczeństwa i zaufania.
- korygowanie nieprawidłowości rozwojowych.
         W pracy z osobami upośledzonymi umysłowo kierujemy  się podstawowymi zasadami 
wychowania, dydaktyki oraz terapii:

- zasada akceptacji – w myśl której osoba upośledzona powinna być akceptowana nie jako 
„osoba specjalnej  troski”,  ale jako osoba,  która obarczona jest  większymi  trudnościami 
rozwojowymi  i  z  racji  tej  specyficznej  sytuacji  ma  inne  potrzeby  oraz  prawo  do 
szczególnej opieki  i pomocy;

- zasada  pomocy  –  mająca  na  celu  pomóc  uczestnikowi  w  aktywizacji  jego  sił 
biologicznych,  w usamodzielnianiu go, w przezwyciężaniu trudności rozwojowych oraz 
trudności  wynikających  z  upośledzeń.  Zasada  ta  ukierunkowana  jest  także  na 
kształtowanie     właściwej      atmosfery i   odpowiednich     warunków    wychowawczych 
w   środowisku;

- zasada indywidualizacji – polegająca na dostosowaniu treści kształcących, metod, środków 
i organizacji nauczania do indywidualnych możliwości uczestnika;   

- zasada terapii pedagogicznej, w której szczególną uwagę należy przywiązywać do pracy 
w grupie, rozmów indywidualnych oraz terapii zabawowej;

- zasada współpracy z rodziną, której nadrzędnym celem jest wspomaganie każdego wysiłku 
uczestnika istotnego dla jego rozwoju.2 

Działalność  Warsztatu  w 2010 roku obejmowała  wszechstronny rozwój  wychowanków 
w zakresie umysłowym, społecznym, estetycznym, manualnym i fizycznym. 

Istotnym elementem terapii  zajęciowej jest aktywizacja uczestników, poprzez włączenie 
osób  niepełnosprawnych  do  udziału  w  różnych  dziedzinach  życia.  Aktywizacja  uczestników 
terapii  zajęciowej  obejmuje  wszystkie  możliwe  zakresy  –  od  czynności  samoobsługowych 
i  porządkowych  w  najbliższym  otoczeniu,  po  czynności  na  rzecz  innych  osób.  W  procesie 
aktywizacji każdy uczestnik terapii zajęciowej jest traktowany indywidualnie i podmiotowo.
Proces aktywizacji uczestników terapii zajęciowej przebiega w czterech etapach:
1. Postawienie  diagnozy  społecznej  zawierającej  dane  o  uczestniku,  informacje  o  jego 

zainteresowaniach, wieku, możliwościach manualnych itp.
2. Planowanie  czyli  opracowanie  programu  postępowania  z  daną  osobą,  uwzględniającego 

indywidualne upodobania, ukierunkowanego na kształcenie właściwych postaw i zachowań.
3. Realizacja indywidualnego programu rehabilitacji,  czyli  wykonanie określonych form zajęć 

terapeutycznych z możliwością korekty.
4. Ocena przebiegu procesu aktywizacji i efektów terapii zajęciowej. 
Terapia  zajęciowa  ma  również  duże  znaczenie  w  usprawnieniu  psychicznym.  Sam  udział 
w zajęciach i wykonywanie pracy podnosi wartość  i przystosowanie uczestników do życia.
W  swoich  dążeniach  staramy  się  przywracać  naszym  podopiecznym  najpełniej  jak  można, 
psychiczną,  fizyczną,  społeczną,  zawodową  i  nawet  w  pewnym  stopniu  ekonomiczną 
niezależność.

Ważnym elementem w całym procesie rehabilitacji są zajęcia z psychoterapii, rehabilitacji 
leczniczej  i  społecznej,  organizujemy również  zajęcia  dodatkowe z  zakresu  kultury,  turystyki 
i wypoczynku. 

Uczestnictwo  w naszych  działaniach  z  zakresu  szeroko pojętej  działalności  kulturalnej 
i twórczej nie tylko ułatwia naszym podopiecznym znoszenie własnych dolegliwości sprzyjając 
pomyślnemu  przebiegowi  procesu  rehabilitacji  ale  również  wpływa  na  rozwój  osobowości, 
umożliwia osiągnięcie samorealizacji i wyższej jakości życia, spełnia funkcję integracyjną.
2 Lipkowski O. Pedagogika specjalna. Zarys. PWN W-wa 1981
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Wszystkie  zajęcia  prowadzimy  w  oparciu  o  indywidualne  programy  rehabilitacji  i  terapii 
w zakresie rozwoju: zaradności osobistej, samodzielności społecznej, form komunikowania się, 
znajomości  i  umiejętności  uczestniczenia  w  życiu  społeczności  lokalnej,  poprawy  kondycji 
psychicznej oraz fizycznej sprzyjającej niezależności, samodzielności i aktywności oraz radzeniu 
sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności niezbędnych we współżyciu i współpracy, umiejętności 
wykonywania  różnych  czynności,  wynikających  z  form  terapii  zajęciowej,  psychofizycznych 
sprawności niezbędnych w pracy i usprawnienia ruchowego.

Ogromnie  ważną  kwestią  w  pracy  placówki  na  którą  staramy  się  kłaść  nacisk  jest 
współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.

Formy współpracy z rodzicami:
- wywiady środowiskowe i wizyty w domu rodzinnym uczestników,
- spotkania informacyjne z kierownikiem i psychologiem dotyczące bieżących spraw związanych 
z  pracą  Warsztatu  jak  również  z  realizacją  indywidualnych  programów  terapeutycznych 
uczestników,
-  indywidualne konsultacje i poradnictwo dla rodziców uczestników,
- kontakty telefoniczne z rodzicami
- udział rodziców w spotkaniach z Radą Programową WTZ
- uczestnictwo rodziców w spotkaniach integracyjnych, okolicznościowych,
- wycieczki integracyjne.

Zauważyliśmy,  że  współpraca  z  rodzicami  przynosi  efekty.  Rodzice  są  otwarci  się  na 
współpracę z placówką, przyjmują z uwagą informacje dotyczące postępów ich podopiecznych 
w procesie  rehabilitacji,  staramy się  pokazywać  rodzicom pozytywny,  ale  i  realny  obraz  ich 
dzieci, przekazujemy też informacje na temat trudności, jakie oni nam sprawiają i w jaki sposób 
będziemy nad tym pracować, prosząc o kontynuację tych oddziaływań w domu. 
Oprócz  działalności  terapeutycznej  staramy  się  naszym  uczestnikom  w  ramach  posiadanych 
możliwości  zapewnić  niezbędną  opiekę  medyczną,  zatrudniając  magister  pielęgniarstwa,  która 
oprócz  pomocy  medycznej,  dba  o  higienę  osobistą  uczestników,  promocję  zdrowia,  między 
innymi  poprzez wygłaszanie  wykładów oraz inicjowanie dyskusji  na interesujące  uczestników 
tematy medyczne oraz o bezpieczne  i higieniczne warunki pracy uczestników..
Pielęgniarka  opiekę  nad uczestnikami  sprawuje,  przez  promocję  zdrowia,  edukację medyczną, 
działalność  oświatowo  –  wychowawczą:  poprzez  żywe  słowo:  pogadanki,  rozmowy 
indywidualne,  pobudzanie  pozytywnych  zainteresowań  przez  wzbogacanie  wiedzy o  zdrowiu, 
ochronę przed czynnikami szkodliwie wpływającymi na zdrowie, racjonalne żywienie,  gazetki, 
broszurki, plakaty.
Opieka pielęgniarska sprawowana jest w gabinecie medycznym przy współpracy z instruktorami 
poszczególnych pracowni, psychologiem, rehabilitantem i kierownikiem.
Przeprowadzanie  wywiadu  zdrowotnego  w  środowisku  zamieszkania  uczestnika  wraz 
z  psychologiem  i  kierownikiem.  Czynne  poradnictwo  u  osób  z  chorobami:  układu  krążenia, 
obwodowego,  cukrzycy,  nadciśnienia  tętniczego,  nawracających  infekcji  górnych  dróg 
oddechowych, alergie, epilepsja, otyłość, choroba wrzodowa. 
Doraźne podawanie leków z apteczki znajdującej się w gabinecie (leki p. bólowe, rozkurczowe, 
stosowane  w  chorobach  przewodu  pokarmowego,  p/zapalne,  uspokajające,  środki  stosowania 
zewnętrznego:  opatrunki,  kompresy,  okłady,  maści,  kremy  stosowane  w  dermatologii,  środki 
dezynfekcyjne)  oraz leki  specjalistyczne  (neurologiczne  i  psychotropowe)  na zlecenie  lekarza, 
które  to  uczestnicy  dostarczają  we  własnym  zakresie  do  gabinetu.  Na  zlecenie  lekarza 
wykonywanie  iniekcji  domięśniowych   i  podskórnych.  Udzielanie  I  pomocy  w  nagłych 
wypadkach  bezpośredniego  zagrożenia  życia  (omdlenia,  stan  padaczkowy,  nagłe  zatrzymanie 
krążenia – reanimacja, krwotoki żylne i tętnicze, złamania, urazy głowy, oparzenia).
Konsultacje  z  rodzicami  i  opiekunami  uczestników  w  sprawach  dotyczących  zdrowia  ich 
podopiecznych.  Nadzór  nad  higieną  środowiska  (stan  sanitarno-higieniczny).  Kierowanie 
w ramach profilaktyki na niektóre badania diagnostyczne (cytologiczne u kobiet).  Kwalifikacja 
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zdrowotna do nauki pływania – ustalanie przeciwwskazań do zajęć na basenie oraz zwrócenie 
uwagi  rehabilitanta  na  niektórych  uczestników  podczas  pływania  (padaczka,  choroby  serca). 
Kwalifikacja zdrowotna uczestników do zajęć z hipoterapii.
Kwalifikacja  do  zajęć  na  sali  rehabilitacyjnej  na  podstawie  danych  z  wywiadu  (częstotliwość 
zajęć,  ustalanie  ograniczeń,  które  mogą  dotyczyć  intensywności  czasu  trwania  zajęć, 
wyeliminowanie niektórych rodzajów lub grup ćwiczeń albo udziału w zajęciach prowadzonych w 
niekorzystnych  warunkach,  zwrócenie  uwagi  rehabilitanta  na  potrzebę  indywidualnego 
„traktowania” uczestnika, głównie ze względu na większe zagrożenie wypadkowe związane z jego 
właściwościami  psychofizycznymi,  aktywnego udziału rehabilitanta  w wyrównywaniu  korekcji 
lub leczeniu niektórych zaburzeń – układu ruchu, otyłości).
Przeglądy higieny osobistej uczestników –  u których stwierdza się stałe zaniedbania higieniczne. 
Przegląd czystości jest okazją do przekazania uczestnikom podstawowych informacji o higienie 
osobistej,  sprawdzianem posiadanej wiedzy i  umiejętności  utrzymania czystości ciała,  odzieży, 
skóry, włosów. Skuteczne są indywidualne rozmowy i umotywowanie uczestnika do troski o swe 
ciało oraz uczenie umiejętności samokontroli czystości oraz odczuwania komfortu czystego ciała. 
Przegląd czystości jest także okazją do zwrócenia uwagi na objawy zaniedbywania uczestnika 
przez rodziców i opiekunów. 
W zakresie  promowania  zdrowia,  profilaktyki  i  edukacji  medycznej:  porady  dot.  standardów 
jakości zdrowej  żywności,  edukacja prozdrowotna i  proekologiczna  ukierunkowana na zmianę 
postaw i stylów życia społecznego, udzielanie wskazówek odnośnie ruchu na świeżym powietrzu, 
racjonalnego odżywiania, zwiększanie aktywności fizycznej poprzez propagowanie ruchu, życia 
bez  nałogów.  Edukacja  w zakresie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  w zakresie  kontroli  poziomu 
cholesterolu  we krwi,  kontrolowanie  masy ciała,  przeciwdziałanie  uzależnieniu  od nikotyny – 
wpływ palenia czynnego i biernego na zdrowie. Porady na temat własnego leczenia nadciśnienia 
tętniczego, np. minimalizowanie stresu. Przekazywanie wiedzy dotyczącej higieny jamy ustnej, 
dbanie o stan uzębienia, wyrabianie nawyków mycia, zębów. Nauka  badania sutków (gruczołów 
piersiowych).  Edukowanie  w  zakresie  przestrzegania  diet  w  poszczególnych  jednostkach 
chorobowych, współudział w organizowaniu grup wsparcia.
Współdziałanie  z pracownikami  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  zakładami  opieki  zdrowotnej 
oraz innymi profesjonalistami  i nieprofesjonalistami, w tym również z systemami społecznego 
wsparcia   wspierającymi  rodzinę   i  zdrowie  jej  członków.  Pielęgniarka  prowadzi  swoją 
działalność w Warsztacie w oparciu o następujące założenia programowe związane z rehabilitacją 
uczestników:
-  poznanie  przez  uczestników  zasad  ochrony  zdrowia  (  ogólna   higiena   osobista  i   higiena 
najbliższego środowiska ),
-  rola  ruchu  i  wysiłku  fizycznego  jako  czynników  wpływających  korzystnie  na  stan  zdrowia 
człowieka,
- higiena stomatologiczna,
- szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna,
- znaczenie dla zdrowia właściwego odżywiania się i składu posiłków,
-  skutki  nieświadomości  lub  lekceważenia  niektórych  zagrożeń  (  wypadków,  chorób, 
nieregularnego przyjmowania zleconych przez lekarza leków, uzależnień  i stresu ), 
- nauka udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych urazach, ataku epilepsji, utracie 
przytomności,
-  poznanie  samego  siebie  funkcji  własnego  organizmu  i  cech  osobowościowych,  sposób 
wyrażania emocji,  rola przyjaznych kontaktów i zasad współżycia  społecznego, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, konfliktach,
- ryzyko uzależnień.
Wśród naszych uczestników wyróżniamy różne rodzaje niepełnosprawności  osoby niewidome 
i  słabo widzące,  osoby  z niesprawnością fizyczną w tym z niepełnosprawnością  motoryczną-
uszkodzeniem  narządu  ruchu  o  podłożu  neurologicznym,  osoby  z niepełnosprawnością 
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psychiczną,  osoby umysłowo upośledzone  z niesprawnością  intelektualną,  osoby cierpiące  na 
epilepsję i osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.
Bardzo  duży  nacisk  kładziemy  na  więzi  i  dobry  kontakt  terapeutów  oraz  pozostałych 
pracowników Warsztatu z uczestnikami. Można powiedzieć, że  w naszym Warsztacie są to więzi 
przyjaźni  opartej  na zaufaniu i  akceptacji  oraz poszanowaniu godności i odmienności każdego 
z uczestników.

Poniżej przedstawiamy listę osób wraz z rodzajem i stopniem niepełnosprawności,  które 
uczestniczyły w zajęciach warsztatu w roku 2009:

Nazwisko i imię Stopień i rodzaj niepełnosprawności

1. XXXXXXXXXXXX.

2. XXXXXXXXXXXX

3. XXXXXXXXXXXX

4. XXXXXXXXXXXX

5. XXXXXXXXXXXX

6. XXXXXXXXXXXX

7. XXXXXXXXXXXX

8. XXXXXXXXXXXX

9. XXXXXXXXXXXX

10. XXXXXXXXXXXX

11. XXXXXXXXXXXX

12. XXXXXXXXXXXX

13. XXXXXXXXXXXX

Znaczny  stopień  niepełnosprawności, 
niepełnosprawność sprzężona

Znaczny  stopień  niepełnosprawności, 
niepełnosprawność sprzężona

Umiarkowany  st.  niepełnosprawności, 
niepełnosprawność sprzężona

Znaczny stopień niepełnosprawności,
choroby psychiczne

Znaczny stopień niepełnosprawności,
uszkodzenie wzroku

Znaczny stopień niepełnosprawności,
upośledzenie umysłowe

Znaczny stopień niepełnosprawności
inwalidztwo wzroku

Znaczny stopień niepełnosprawności,
upośledzenie umysłowe

Umiarkowany stopień niepełnosprawności,
upośledzenie umysłowe

Znaczny stopień niepełnosprawności
choroby psychiczne

Umiarkowany stopień niepełnosprawności,
choroby psychiczne

Znaczny stopień niepełnosprawności
choroby neurologiczne

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
niepełnosprawność sprzężona 
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14. XXXXXXXXXXXX

15. XXXXXXXXXXXX

16. XXXXXXXXXXXX

17. XXXXXXXXXXXX

18. XXXXXXXXXXXX

19. XXXXXXXXXXXX

20. XXXXXXXXXXXX

21. XXXXXXXXXXXX

22. XXXXXXXXXXXX

23. XXXXXXXXXXXX

24. XXXXXXXXXXXX

25. XXXXXXXXXXXX

26. XXXXXXXXXXXX

27. XXXXXXXXXXXX

28. XXXXXXXXXXXX

29. XXXXXXXXXXXX

30. XXXXXXXXXXXX

Znaczny stopień niepełnosprawności
choroby psychiczne

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
niepełnosprawność sprzężona

Znaczny  stopień niepełnosprawności
choroby psychiczne

Umiarkowany  stopień  niepełnosprawności, 
choroby psychiczne

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
 choroby psychiczne

Umiarkowany stopień niepełnosprawności,
choroby psychiczne

Znaczny stopień niepełnosprawności,
choroby psychiczne

Umiarkowany  stopień niepełnosprawności,
upośledzenie umysłowe

Znaczny stopień niepełnosprawności,
Choroby neurologiczne

Znaczny  stopień  niepełnosprawności,  choroby 
psychiczne

Znaczny stopień niepełnosprawności
choroby neurologiczne

Umiarkowany  stopień niepełnosprawności
choroby psychiczne

Znaczny stopień niepełnosprawności
upośledzenie umysłowe

Znaczny  stopień  niepełnosprawności,  choroby 
psychiczne

Znaczny  stopień  niepełnosprawności, 
uszkodzenie wzroku

Znaczny  stopień  niepełnosprawności, 
niepełnosprawność sprzężona

Znaczny stopień niepełnosprawności,
uszkodzenie wzroku
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31. XXXXXXXXXXXX

32. XXXXXXXXXXXX
      

33. XXXXXXXXXXXX

34. XXXXXXXXXXXX

35. XXXXXXXXXXXX

36. XXXXXXXXXXXX

37. XXXXXXXXXXXX

38. XXXXXXXXXXXX

39. XXXXXXXXXXXX

40. XXXXXXXXXXXX

41. XXXXXXXXXXXX

Znaczny  stopień  niepełnosprawności, 
uszkodzenie wzroku

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Niepełnosprawność sprzężona

Znaczny stopień niepełnosprawności
niepełnosprawność sprzężona

Umiarkowany  stopień  niepełnosprawności 
choroby psychiczne 

Znaczny  stopień niepełnosprawności,
niepełnosprawność sprzężona

Znaczny  stopień  niepełnosprawności,  choroby 
psychiczne

Umiarkowany  stopień niepełnosprawności,
upośledzenie umysłowe

Znaczny stopień niepełnosprawności
choroby psychiczne

Znaczny stopień niepełnosprawności, 
niepełnosprawność sprzężona

Znaczny stopień niepełnosprawności,
upośledzenie umysłowe

Znaczny stopień niepełnosprawności
choroby neurologiczne

                                       Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ 
według schorzenia wiodącego (liczba osób)

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób

Choroby psychiczne 15

Niepełnosprawność sprzężona 10

Choroby neurologiczne 4

Upośledzenie umysłowe 7

Uszkodzenie wzroku 5

15



Stopień niepełnosprawności (liczba osób)

Stopień niepełnosprawności Liczba osób
Znaczny 28

Umiarkowany 13

W roku sprawozdawczym z Warsztatu skreślona została z listy uczestników jedna osoba: XXXXX 
XXXXX, powodem skreślenia była jego nagła śmierć.
Przyjęliśmy zaś w miejsce zmarłego XXXXXX XXXXXX: XXXXXX XXXXXX.
W  tym  miejscu  warto  poświęcić  nieco  uwagi  takiemu  elementowi  w  pracy  placówki  jak 
frekwencja na zajęciach. 
Była  ona  ogólnie  bardzo  dobra,  nieobecności  spowodowane  były  chorobami  uczestników 
i  udokumentowane  zwolnieniami  lekarskimi,  pobytami  na  turnusach  rehabilitacyjnych  lub 
incydentalnymi zwolnieniami wynikłymi ze zdarzeń losowych.
Poniżej  przedstawiamy  zestawienie  dotyczące  frekwencji  uczestników  w  poszczególnych 
miesiącach roku sprawozdawczego, dane zaczerpnięte zostały z list obecności uczestników.

Zestawienie nieobecności uczestników (w dniach) w poszczególnych miesiącach 2010 roku

Lp Imię 
i nazwisko

Miesiąc
I II III IV V VI VII 

od 15 
do 31 
urlop

VIII
od 01 
do 15 
urlop

IX X XI XII

1. XXXXX
XXXXX - - - - - 5 - - - - - -

2. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

3. XXXXX
XXXXX - - - - - 2 - - - - - -

4. XXXXX
XXXXX - - - - - 2 - - - - - -

5. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

6. XXXXX
XXXXX - - - - - 5 - - - - - -

7. XXXXX
XXXXX X X X X X X X X - - - -

8. XXXXX
XXXXX - - - - - 5 - - - - - -

9. XXXXX
XXXXX - - - - - 5 - - - - - 1

10. XXXXX
XXXXX - - 1 12 - - - - - - - 7

11. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

12. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

13. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

14. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

15. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

16. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -
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17. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - 1 - -

18. XXXXX
XXXXX - - - - 6 - - - - - - -

19. XXXXX
XXXXX - - - 1 - 3 - - 10 1 - -

20. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

21. XXXXX
XXXXX - - - 17 3 13 - - - - - -

22. XXXXX
XXXXX - 1 - - - - - - - - - -

23. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

24. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - 2

25. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

26. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

27. XXXXX
XXXXX - - - - - - - 8 X X X X

28. XXXXX
XXXXX - 5 - - - - - - - 8 - -

29. XXXXX
XXXXX - - - - - 5 - - 5 - - 3

30. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

31. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

32. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

33. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

34. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

35. XXXXX
XXXXX - - - - - - - 5 - - - -

36. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - 10 8 - 3

37. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

38. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

39. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - - - -

40. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - 15 - -

41. XXXXX
XXXXX - - - - - - - - - 1 - 3
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Zestawienie procentowe nieobecności uczestników w roku 2009

Miesiąc Liczba uczestników Nieobecności w %
Styczeń 40 osób                 0,00%
Luty 40 osób                 0,75%
Marzec 40 osób                 0,11%
Kwiecień 40 osób                 3,57%
Maj 40 osób                 1,18%
Czerwiec 40 osób                 5,62%
Lipiec 40 osób                 0,00%
Sierpień 40 osób                 2,71%
Wrzesień 40 osób                 2,84%
Październik 40 osób                 4,05%
Listopad 40 osób                 0,00%
Grudzień 40 osób                 2,16%

W prowadzonym przez nas procesie rehabilitacji ściśle zazębiały się formy postępowania 
edukacyjnego, medycznego, integracyjnego, i wychowawczego.
Uczestnicy  Warsztatu  realizowali  swoje  indywidualne  programy  rehabilitacji  uwzględniając 
następujące  obszary  rozwojowe:  zaradność,  samodzielność,  znajomość  norm  i  konwencji 
społecznych,  komunikację,  kompetencje  osobowościowe  sprzyjające  rozwiązywaniu  sytuacji 
trudnych,  umiejętności  interpersonalne,  naukę różnych czynności  wynikających z form terapii, 
sprawności zawodowe oraz usprawnienia ruchowe.
Podstawowe  zajęcia  prowadziliśmy  w  ośmiu  pracowniach:  stolarskiej,  maszynopisania  i  KO, 
przygotowania  zawodowego,  plastyczno  - modelarskiej,  samoobsługi,  muzyczno-
choreograficznej, tkactwa ręcznego kroju i szycia i komputerowej. Ponadto realizowaliśmy zajęcia 
z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychoterapii. 
W okresie sprawozdawczym programem rehabilitacji objętych było jak wyżej zaznaczyliśmy: 40 
uczestników, podzielonych na osiem grup, tak aby każdy mógł  w odstępach czasowych: co dwa 
tygodnie brać udział w zajęciach poszczególnych pracowni.
Pracownia stolarska.   Zajęcia terapeutyczne w pracowni stolarskiej wymagają poznania różnych 
gatunków drewna, narzędzi do obróbki, wartości technicznej  drewna, aby w dalszej kolejności 
starać się poznać ręczną obróbkę elementów drewnianych w takich formach jak – przerzynanie, 
struganie,  dłutowanie,  wiercenie,  podstawowa obsługa obrabiarki,  frezarki,  strugarki,  wiertarki, 
jak również zasad bhp w korzystaniu ze wszelkich sprzętów, narzędzi i urządzeń. 
Na  tym  polu  działania  w  pracowni  starano  się  wypracować  prawidłowe  postawy  techniczne 
w podejściu do każdego nowego zadania, czy będzie to docinanie, wiercenie, struganie, czy proste 
czynności jak oczyszczanie papierem ściernym danego elementu drewnianego.
Podczas wykonywania różnych prac zwracano uwagę na motywację do różnych działań danego 
uczestnika (w przedziale czasowym mogą się zmieniać). 
Właściwe wydaje się wnioskowanie o dominującej motywacji i zainteresowaniach uczestnika na 
podstawie  obserwacji  jego  zachowań  w  wielu  naturalnych  sytuacjach.  Każdy  z  uczestników 
posiada  swoje  indywidualne  tempo  i  rytm  rozwoju,  a  to  daje  niemożność  przewidzenia 
(w przybliżeniu), ile czasu zajmie mu opanowanie jakiejś umiejętności. 
Instruktor  starał  się  zaplanować  jedynie  to  co  miał  realizować  i  jakie  podejmie  działania 
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wytwórcze pamiętając przy tym, że podmiotem działania instruktora jest uczestnik warsztatu a nie 
program.
Staraliśmy  się  w  ramach  posiadanych  przez  uczestników  realnych  możliwości,  ich 
indywidualnego  poziomu  sprawności  i  umiejętności  –  wyposażyć  ich  w  takie  umiejętności 
i wiadomości, aby w życiu codziennym zdobyli  maksymalną niezależność i mogli brać czynny 
udział  w życiu społecznym na równi z innymi rówieśnikami.  Ważne jest by mogli  być dumni 
z własnej sprawczości i wytwórczości, zachowując przy tym godność i prawo do bycia innym.  
Zajęcia terapeutyczne w pracowni stolarskiej wymagały poznania różnych narzędzi do obróbki 
drewna  jak  również  zasad  bhp  w  korzystaniu  ze  sprzętów,  narzędzi  i  urządzeń.  Podczas 
wykonywania różnych prac zwracano uwagę na motywację do różnych działań danego uczestnika. 
W zaprogramowaniu działań z poszczególnymi  uczestnikami warsztatu,  instruktor  wykorzystał 
wybiórczo  metody  różnych  autorów,  a  raczej  ich  poszczególne  elementy,  które  połączone 
w logiczną  całość prowadziły do realizacji założonych celów.
Pracę prowadziliśmy systemem zindywidualizowanej pracy zbiorowej, gdzie wszyscy uczestnicy 
zajęć  realizują  takie  same cele,  ale  ze  względu na  różny poziom funkcjonowania  celom tym 
podporządkowane  są  zadania  o  różnym  stopniu  trudności,  jak  również  pracą  indywidualną 
w ramach grupy, gdzie z danym uczestnikiem wykonuje się inne zadanie od tego, jakie wykonują 
pozostali uczestnicy. Nowy uczestnik WTZ XXXX XXXXX jest osobą niewidomą, musi nauczyć 
się  rozeznawać  poprzez  dotyk  różne  materiały,   a  przede  wszystkim  większość  używanych 
narzędzi w pracowni stolarskiej, rozeznawać odgłosy maszyn, dobrać grubość używanego papieru 
ściernego,  czy  rozpoznać  różne  dłuta  rzeźbiarskie,  gdzie  inni  koledzy już  pracują.  Tak przed 
nowym uczestnikiem, jak i przed instruktorem stoi wyzwanie prawidłowego dobrania metod, aby 
rewalidacja dawała efekty. Wiemy również, że potrzeba poznać bliżej osobowość czy możliwości 
uczestnika choć w przybliżeniu, aby na początek ułożyć plan działania, a na to potrzeba czasu. 
U niektórych  uczestników występują  pewne  chorobowe elementy  powiązane   z  zaburzeniami 
spostrzegania  tzn.  mają  liczne  trudności  uniemożliwiające  im  wykonywanie  czynności  życia 
codziennego i opanowanie prostych czynności zawodowych. Są to trudności związane z:
- oceną odległości, gdy dwa przedmioty nie dotykają się bezpośrednio,
- utrzymaniem określonego porządku działań
- wyobrażeniem sobie przebiegu czynności,
- orientacją w czasie.
W  tych  przypadkach  zastosowane  zostały  pewne  aspekty  metody  F.  Affolter zalecane 
w przypadku zaburzeń spostrzegania,  gdzie wybrane założenia tej  metody mogą być pomocne 
tym, którzy nie są zdolni do samodzielnego zaprogramowania i wykonania czynności złożonych, 
a  do  takiej  grupy  możemy  zaliczyć  takich  uczestników  jak:  XXXX XXXX,  XXXX XXXX, 
XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX.
Oczywiście  nie są to wszystkie  osoby,  które można zaliczyć  do tej  grupy,  jak i  nie wszystkie 
elementy występują z takim samym natężeniem u każdej z tych osób. 
Pracując nad  określeniem celu aktywności odpowiadający potrzebą i możliwością uczestnika – 
pomocny (w jakiejś części) był model autorstwa angielskiej terapeutki  Gill Brearley i jej pięć 
celów głównych:
I    Zapewnienie odpowiedniego miejsca i ochrony.
II   Kształtowanie poczucia własnej wartości przez działanie twórcze. 
III  Aktywność wytwórcza, produkt końcowy przedstawia pewną wartość
IV  Kurs/program przysposobienia do pracy.
V   Płatna praca lub odpowiedzialny wolontariat 
Została zwrócona uwaga na  metodę ośrodków pracy, gdzie opiera się ona na zainteresowaniach 
uczestnika, które są bodźcem dla uwagi i zdolności spostrzegania. Wiemy, że osoby upośledzone 
umysłowo poznają pewne zjawiska wolniej  i  mniej  dokładnie,  odmiennie,  jak również  często 
proces kojarzenia zakłócany jest stanami emocjonalnymi i istnieje potrzeba na wdrażanie innych 
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form wypowiedzi niż słowne3. 
W pracowni stolarskiej  taką  formą ekspresji jest  rzeźbienie w drewnie lipowym,  jak również 
modelowanie  w  glinie i  odlewy  gipsowe prac,  gdzie  ten  rodzaj  ekspresji  daje  uczestnikowi 
możliwość  swobodnego  wyrażania  myśli,  jest  pewnym  obejściem  rygorów  pracy  typowo 
poznawczej, odsłania braki i zahamowania – może być i jest informacją i komunikatem.
Takiemu poszerzeniu środków komunikacji z otoczeniem powinno służyć rozwijanie zdolności 
uczestnika  do  autoekspresji  we  wszystkich  formach  działania,  które  absorbują  jego  uwagę 
i wywołują emocje4.
Aktywność twórcza ma ogromne znaczenie rewalidacyjne, gdzie zaangażowane są wszystkie sfery 
psychiki, jest radością, gdzie potrzeba działania twórczego zostaje zaspokojona5.  
Znany pedagog  Celestyn Freinet wprowadził różnorodne techniki szkolne, gdzie dużo miejsca 
zajmuje ekspresja plastyczna w formie malarstwa, grafiki, rzeźby. Dużą wagę przywiązuje się do 
współpracy w zespole, komunikowania się, planowanie działania,  kreatywności.  Choć prace te 
dotyczyły dzieci szkolnych, – to z powodzeniem możemy pewne elementy metody C. Freineta, 
wprowadzić do zajęć warsztatowych w różnych pracowniach6, co uczyniliśmy. 
Piłowanie i szlifowanie drewna pozwala uczestnikom szybko zauważyć wyniki ich pracy (gładka 
powierzchnia), jeszcze szybciej można taki efekt zaobserwować przez struganie drewna strugiem 
(heblowanie), jak również zaobserwować różne struktury drewna i rodzaje.
Uczestnicy wykonywali z drewna sosnowego z siedziskiem dębowym „małe taborety”, co wiązało 
się  z  takimi  czynnościami  jak  docinanie,  wiercenie,  klejenie  kilku  elementów  w  całość, 
oczyszczanie  i  lakierowanie.  Wykonane  były  także  „duże  taborety”,  gdzie  więcej  było  ozdób 
w postaci miejsc frezowanych.
Wycinanie  ze  sklejki  różnych  wzorów  „Aniołków”  wyrzynarką  –  oczyszczanie,  łączenie 
wkrętami, klejenie lub zbijanie gwoździkami. 
Wykonanie stołu ogrodowego z kantówek, gdzie większa część pracy wykonana była w pracowni, 
konserwacja i lakierowanie wykonane było w plenerze. 
Stół został zaprojektowany i wykonany tak, aby mógł być rozłożony na części w celu swobodnego 
przemieszczania  wytworu.  Konserwacja  ławek  wykonanych  w  pracowni  przez  uczestników 
lakiero-bejcą i malowanie  podstaw żeliwnych,  także  wykonane było  na zewnątrz  budynku dla 
bezpieczeństwa przed oparami.
Rzeźbienie różnych motywów sakralnych jak „Pasyjka”, płaskorzeźba „Jezusa Miłosiernego”, czy 
„Anioła” z drewna dębowego. Inne prace z elementami rzeźbiarstwa to wykonanie dłutem małych 
lusterek ozdobnych, podkowy szczęścia (łączenie metalu z drewnem), „liścia dębu”, jako ozdoby 
dla ramy do obrazu, czy kwiatu róży z drewna dębowego, czereśniowego, lipowego. Także jako 
ozdoba pokojowa wykonywaliśmy wzór „czapli” z drewna lipowego.
Wykonanie deseczek do mięsa i warzyw z różnego rodzaju drewna; dąb, akacja, buk, sklejka - 
nadając przy tym różne wzory swoim wytworom takie jak: grusza, świnka, prostokąt, kwadrat. 
Najwięcej  wysiłku  jednak,  kosztowało  uczestników  i  instruktorów  przygotowanie  się  do 
obchodów  XV-  lecia  istnienia  Warsztatu.  Pracownia  stolarska  wykonywała  scenografie  do 
występu teatralnego w Urzędzie Miejskim.
 Drzewo wysokości 6m, pośrodku jabłko średnicy 1.5m, liście kwiatów po bokach o dł. 1.5m. 
Konar i gałęzie wykonane z płyty pilśniowej, z tyłu wykonane usztywnienie z balików o wym. 
3x3  cm,  i  4x4cm.  Drzewo  musiało  tak  zostać  wykonane,  aby  można  było  je  przewieźć 
samochodem,  szybko  złożyć  i  postawić  na  scenie  –  zaraz  po  występie  musiało  być

3 Por. Etapy pracy w metodzie ośrodków pracy, w: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=876
4 Por. Krystyna Sztuka, Warsztat ekspresji plastycznej dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, w: M. Piszczek 
(red.), Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, cz2. 
Warszawa 2002, s. 87
5 Por. Znaczenie aktywności twórczej w radzeniu sobie z własną niepełnosprawnością, w: 
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=2515
6 Zobacz. Technika Celestyna Freineta w pracy dydaktyczno – wychowawczej, w: http://www.profesor.pl/mat/n10/n10 
e gosk 040409 2.php?id m=10204
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zdemontowane.  Wykonanie  tej  scenografii  w  małych  pomieszczeniach  warsztatowych  – 
graniczyło z cudem. Największe jednak zadanie było w tym, aby była bezpieczna dla wszystkich 
występujących  na  scenie. Pracownia  stolarska  musiała  wykonać  wszystko  pod  względem 
technicznym - moment  podnoszenia 6 metrowego drzewa do pozycji  pionowej ma na pewnej 
wysokości moment krytyczny – na środkową część scenografii działają ogromne siły. Udało się, 
nic nie złamało się na pół przed samym występem – scenografia była stabilna, a co najważniejsze 
– bezpieczna podczas występu.
Dokonując okresowej oceny postępów uczestników zajęć w pracowni stolarskiej, brane były pod 
uwagę  wykonane  przez  nich  zadania,  ogólna  postawa  wobec  celowej  aktywności  w  trzech 
aspektach  (motywacji,  kompetencji,  wykonania),  oraz  stopień  realizacji  pozostałych  celów 
szczegółowych.  Także  zachowanie  się  uczestnika  w  stosunku  do  instruktora,  wykonywanie 
poleceń, reakcje na upomnienia, czy odpowiednie wyrażanie się tak do instruktora, jak i do innych 
uczestników z grupy.
Biorąc  to  wszystko  pod  uwagę  istnieje  potrzeba  wymienienia  tych  uczestników zajęć,  którzy 
wyróżnili się szczególnie, a są to: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, czy 
XXXXX XXXXX.  Uczestnicy  ci  dobrze  docinają  elementy  drewniane,  sprawnie  oczyszczają 
materiał  są  zaangażowani  w prace  typowo stolarskie,  wykonują  polecenia  i  chętnie  pomagają 
innym uczestnikom zajęć.
Modelowanie  w  glinie  było  przyjemnością,  i  tu  wyróżnili  się  uczestnicy  tacy  jak;  XXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX.
Prace  rzeźbiarskie  cieszyły  się  dużym zainteresowaniem,  na  wyróżnienie  zasłużyli  :  XXXXX 
XXXX, XXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX. Najbardziej 
zaś odważna do pracy dłutem była  XXXXX XXXXX.
Wiele  własnych pomysłów do zrealizowania podsuwają sami  uczestnicy.  Kilkoro uczestników 
stara się wykonywać drobne remonty w swoim domu pytając się o radę – w tym także kobiety. 
Praca przynosi różne efekty, ale sama decyzja na gotowość podjęcia się takiego zadania jest sama 
w sobie godna pochwały.
Wymienieni  uczestnicy  w  większości  starają  się  zrozumieć,  że  umieć  pracować  to  nie  tylko 
wykonać  daną  czynność.  Zaczynają  orientować  się  jakie  materiały  mogą  być  potrzebne  do 
wykonania danej czynności, i sami starają się wybrać narzędzia pracy i materiał, choć muszą się 
zapytać instruktora, aby się upewnić.
Utrzymują porządek w miejscu pracy, oczyszczają narzędzia, rozeznają co będzie przydatne a co 
jest już bezużyteczne, zabezpieczają swój ubiór przed zabrudzeniem, a w szczególności uważają, 
aby nie skaleczyć ciała przestrzegając zasad bezpieczeństwa pracy. Nabierają nawyku rozeznania 
– jak praktycznie wykonać zadanie, aby został osiągnięty zamierzony efekt.
Oczywiście praca była kontrolowana przez instruktora szczególnie w tych momentach, których 
wykonanie jest kluczowe dla powodzenia zadania,  a w których uczestnik może mieć trudności. 
Dla kilku uczestników zakres kontroli  zmniejszał się wraz z upływem czasu kształcenia, co jest 
miłym akcentem w codzienności  zajęć i  dobrze wpływa na motywację  do dalszej  pracy,  choć 
dłuższe przerwy w pracy wymagały przypominania na nowo poszczególnych etapów pracy.
W Warsztacie  Terapii  Zajęciowej  staramy się,  aby  każdy uczestnik  miał  możliwość  podjęcia 
konkretnych  działań  prowadzących  do  określonego  rezultatu,  ponieważ  to  działanie  wyzwala 
u większości uczestników motywację do nabywania nowych umiejętności i wiedzy potrzebnej do 
pracy, oraz pobudza do wysiłku koniecznego, aby pokonywać własne ograniczenia.   
Wśród metod pracy w tej  pracowni możemy wyróżnić:  metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy, pogadanka, rozmowa, dyskusja, 
opis, instrukcje, metody praktyczne w tym: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych przez 
terapeutę, ćwiczeń, realizacja zadań wytwórczych, odtwarzania, metody oglądowe w tym: pokazu 
i  obserwacji,  bezpośredniego  odbioru,  objaśniająco  –  poglądowe takie  jak:  pokaz,  stosowanie 
wzmocnień  pozytywnych,  instruktarz  bezpośredni,  prezentację,  trening umiejętności  zachowań 
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społecznych  w  tym  trening  podstawowych  umiejętności  komunikacji  społecznej,  trening 
asertywności.
Pracownia samoobsługi.  Zajęcia w pracowni samoobsługi nastawione były na zdobywanie przez 
uczestników maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb 
oraz  osiąganie  przez  nich  zaradności  w  codziennym  życiu,  adekwatnie  do  indywidualnego 
poziomu ich sprawności i umiejętności.
Zgodnie ze specyfiką pracowni samoobsługi zajęcia z uczestnikami prowadzone były w zakresie 
czynności  dnia  codziennego.  Koncentrowano się  na  systematycznym  rozwijaniu  przy pomocy 
różnych  metod  ich  sprawności,  umiejętności  i  cech  indywidualnych  do  możliwego  dla  nich 
maksimum i na uczeniu przystosowania się do oczekiwań społeczeństwa, w którym żyją.
Celem prowadzonej pracy była pomoc w rozwijaniu wszystkich ich uzdolnień tak, by pomnożyć 
ich kompetencje i zredukować uzależnienie od innych osób.
Ćwiczono  czynności  samoobsługowe  w  zakresie  higieny  osobistej,  ubierania  się,  jedzenia; 
wykonywania  prostych  czynności  dnia  codziennego  takich  jak  przygotowywanie  posiłków, 
sprzątnie, pranie, prasowanie, robienie zakupów, załatwianie korespondencji, opłata rachunków, 
samodzielne  poruszanie  się  (np.autobusem),  umiejętne  wykorzystywanie  wolnego  czasu, 
nawiązywanie   i  utrzymywanie kontaktów społecznych, gospodarowanie pieniędzmi.
Nauka polegała na częstym ćwiczeniu tych umiejętności. Prowadzone były również pogadanki, 
czytano odpowiednią literaturę oraz indywidualne i grupowe ćwiczenia. 
Zasadniczy  nacisk  położony  był  na  zajęcia  praktyczne.  W  trakcie  nich  kształtowano  pośród 
uczestników nawyki higieniczne, dbałość o wygląd zewnętrzny, czystość ciała, włosów, zębów, 
ubrania, obuwia, stosowanie kosmetyków, odzieży ochronnej podczas pracy. 
Prowadzone były pogadanki na temat odpowiedniego ubierania się w zależności od pory roku, 
temperatury otoczenia, stanu pogody, wyjść i spotkań okazjonalnych, częstym zmienianiu bielizny 
itp. 
Jednym z elementów ćwiczeń było zachowywanie czystości w pomieszczeniach.
Uczestnicy  zmywali  naczynia  kuchenne,  zamiatali  i  myli  podłogi,  prali
 i  prasowali  bieliznę kuchenną, odkurzali  i  myli  sprzęty kuchenne i  sanitarne,  lustra,   glazurę 
ścienną, układali w szafkach itp.
Podczas  tych  zajęć  uczyli  się  obsługiwania  pralki  automatycznej  /ustawiania  programatora, 
segregowania bielizny kuchennej, stosowania i dozowania detergentów/ obsługiwania odkurzacza, 
ustawiania żelazka i deski do prasowania. 
Kształtowano  pośród  uczestników  zasady  współpracy,  współdziałania  w  grupie, 
odpowiedzialności za wykonywane zadania, uprzejmości i życzliwości, rozbudzano chęć pomocy 
innym . 
Inną formą terapii były zajęcia kulinarne. 
Uczestnicy samodzielnie przygotowywali  różne posiłki.  Wykonywali  kanapki, sałatki,  surówki, 
gotowali  zupy i  inne dania  gorące,  sporządzali  desery,  gorące  napoje /  herbata,  kawa,  kakao, 
kompot, i inne / piekli ciasta i ciasteczka . 
Sporządzali także ciastka z masy solnej dla pracowni plastycznej .  Ćwiczyli swoje umiejętności 
manualne  poprzez  rozdrabnianie  produktów  za  pomocą  noża,  tarki  jarzynowej,  robota 
kuchennego.
Nabywali takie umiejętności jak dobór odpowiednich składników, produktów, odpowiednie ich 
wykorzystywanie, rozdzielanie, porcjowanie. W trakcie zajęć kulinarnych uczyli się współpracy 
i współdziałania w grupie (podział pracy).
Innym  elementem  ćwiczeń  było  gotowanie  zup,  warzyw,  kasz,  makaronów,  sporządzanie 
zapiekanek, placków.
Doskonalili  oni  koordynację  wzrokowo-ruchową,  spostrzegawczość,  pamięć,  samodzielność, 
cierpliwość i wytrwałość. Podczas tych zajęć praktycznych uczyli się dozowania odpowiednich 
produktów spożywczych /pojemność, wielkość, ilość, ciężar/ 
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Ważnym elementem ćwiczeń była nauka kulturalnego zachowywania się przy stole i używanie 
zwrotów grzecznościowych podczas spożywania posiłków. 
Podczas  tych  zajęć  uczestnicy  pilnowali  czasu  gotowania,  smażenia,  pieczenia,  stosowania 
odpowiednich przypraw, porcjowania posiłków. Uczyli się również korzystania ze sprzętu AGD 
takiego jak: robot kuchenny, kuchnia elektryczna (piekarnik), opiekacz do kanapek, frytkownica, 
mikser i inne, obsługiwania sprzętu radiowo – video – telewizyjnego.
Wdrażano pośród uczestników zasady racjonalnego odżywiania. Na ten temat prowadzone były 
pogadanki, czytano poradniki, broszury, przepisy kulinarne itp.
W związku z nauką i poznawaniem tradycji, obyczajów uczestnicy przygotowywali świąteczne 
potrawy na warsztatowe spotkania  z  okazji:  Walentynek,  Świąt  Wielkanocnych,  Dnia  Kobiet, 
Dnia Matki, rocznicy funkcjonowania Warsztatu, Świąt Bożego Narodzenia itp.
Uczyli  się  także  korzystania  z  treningu  ekonomicznego:  poznawania  wartości  pieniędzy, 
operowania  pieniędzmi,  robienia  zakupów,  doboru  odpowiednich  produktów,  planowania 
wydatków, załatwiania korespondencji, regulowania rachunków itp.
Podczas  grupowych  wyjść  do  kina,  teatru,  na  koncert,  do  pizzerii  uczyli  się  odpowiedniego 
zachowania w tych placówkach i pełnienia ról społecznych /klient, pasażer, widz itp./. 
W minionym okresie odbywały się wycieczki  krajoznawcze.  W trakcie ich trwania uczestnicy 
wykorzystywali  nabyte  umiejętności  z zakresu samoobsługi  podczas samodzielnego mycia  się, 
ubierania,  odpowiedniego  zachowania  się  przy stole,  w restauracji,  w autokarze,  w miejscach 
kultu, w muzeach i inne. 
W czasie minionego roku odbywały się różne spotkania z rodzicami i opiekunami uczestników, 
podczas których konsultowano dalsze działania mające na celu zwiększenie efektywności pracy.
Innym elementem zajęć była praca w przywarsztatowym ogródku – hortiterapia Starano się tutaj 
uczyć  hodowania  roślin  doniczkowych  i  ogrodowych  (sadzenie,  podlewanie  i  pielęgnacja). 
Uczestnicy  pielili  grządki,  podlewali  kwiaty  i  drzewka,  sprzątali  ścieżki.  Z  dużym 
zainteresowaniem  obserwowali  wegetację  roślin.  Dbano  o  wyrobienie  wśród  uczestników 
właściwego stosunku do przyrody i  wrażliwości  na piękno i  świat  natury oraz uświadomienie 
konieczności  dbania o środowisko.,  w tym segregowanie  śmieci,  właściwe zachowanie  się  na 
łonie natury 
Uczestnicy chętnie karmili ptaki sypiąc okruchy chleba do ustawionych karmników, wykonanych 
w pracowni stolarskiej, z ogromnym opiekowali się również warsztatową papugą Glorią i rybkami 
w akwarium oraz innymi zwierzętami wymagającymi pomocy.
Miniony  rok  zaowocował  zwiększoną  aktywnością  uczestników  i  udoskonaleniem  czynności 
związanych  z samoobsługą.
Wśród metod pracy w tej  pracowni możemy wyróżnić:  metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy, pogadanka, rozmowa, dyskusja, 
opis, instrukcje, metody praktyczne w tym: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych przez 
terapeutę, ćwiczeń, realizacja zadań wytwórczych, odtwarzania, metody oglądowe w tym: pokazu 
i  obserwacji,  przykładu,  bezpośredniego  odbioru,  objaśniająco  –  poglądowe  takie  jak:  pokaz, 
lektura, audycje radiowe i telewizyjne, trening umiejętności zachowań społecznych w tym: trening 
podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, 
Do zadań tej pracowni należało również rozwijanie poczucia smaku i estetyki oraz wyzwalanie 
własnej  ekspresji  twórczej  uczestników,  poprzez  nauczenie  gustownego  dekorowania  wnętrz 
mieszkalnych, wykorzystania przedmiotów artystycznych zdobiących dom takich jak: świeczniki, 
stroiki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe z żywych i sztucznych kwiatów itp.
Ćwiczono kształtowanie stosunków czasoprzestrzennych: upływu czasu, punktualność, pory dnia, 
tygodnia, miesiąca, roku, odległość, wielkość, ciężar itp.
Wdrażano systematycznie naukę zasad zachowania w miejscu pracy, miejscu  publicznym, zasad 
dobrego  i  właściwego  zachowania  się  -  stosowania  słów  pozdrowienia,  pożegnania,  form 
grzecznościowych wobec osób starszych, kobiet, przełożonych, kolegów i innych.  Duży nacisk 
kładziono na wytwarzanie podczas zajęć klimatu wzajemnej życzliwości, zaufania i sympatii.
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W  minionym  okresie  uczestnicy  w  różnym  stopniu  opanowali  poszczególne  umiejętności 
z zakresu samoobsługi. Większość z nich wymagała stałego nadzoru, motywowania i instruktażu 
podczas pracy. Trudność sprawiało im zapamiętywanie kolejności czynności w celu wykonania 
zadania.  Niektórzy  nie  radzili  sobie  z  krojeniem  pieczywa,  wędlin,  sera,  warzyw,  owoców, 
z  samodzielnym  ubieraniem  się,  prawidłowym  wkładaniem  butów,  wiązaniem  sznurowadeł, 
zapinaniem  guzików,  operowania  suwakami.  Nie  radzili  sobie  ze  zmywaniem  naczyń, 
zamiataniem  i  myciem  podłóg,  prasowaniem  bielizny  kuchennej  i  fartuszków,  sprzątaniem 
pomieszczeń . W tej grupie znalazły się następujące osoby: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX, 
XXXXX XXXXX,  XXXXX  XXXXX,  XXXXX XXXXX.  Inni  pracowali  niezbyt  dokładnie, 
popełniali  błędy.  W tej  grupie  znalazły  się  takie  osoby jak:  XXXX XXXX, XXXX XXXX, 
XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX, 
XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX.
Niektórzy ze względu na swą niepełnosprawność  wymagali szczególnej opieki i nadzoru podczas 
wykonywanej pracy.  Były to takie osoby jak: XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX, 
XXXXX XXXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX. 
Na  wyróżnienie  zasługują:  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX, 
XXXX XXXX, XXXX XXXX.
Osoby te są odpowiedzialne, chętnie wykonują polecenia i uczą się nowych umiejętności. XXXX 
XXXX nauczył się między innymi prasować bieliznę kuchenną oraz smażyć na patelni naleśniki, 
racuchy, placki ziemniaczane.
XXXXX XXXXX chętnie pomagała innym osobom i mobilizowała ich do pracy. 
XXXXX  XXXXX  szybko  uczyła  się  nowych  umiejętności,  była  obowiązkowa,dokładnie 
wykonywała powierzone zadania. 
XXXXX XXXXX chętnie pomagała przy sprzątaniu pomieszczeń warsztatowych nawet wtedy, 
gdy miała zajęcia w innej pracowni.
XXXXX  XXXXX  mimo  zmienności  nastrojów  chętnie  pomagała  przy  robieniu  zakupów 
materiałów do terapii. 
XXXX XXXX najlepiej wykazywał się przy pracach w ogródku przywarsztatowym, sprzątaniu 
terenu wokół WTZ. 
Dużą rolę w zajęciach rehabilitacyjnych w pracowni samoobsługi pełniła współpraca z innymi 
pracowniami. Uczestnicy wspólnie wykonywali stroiki na stoły, kartki okolicznościowe, drobne 
ozdoby, sprzątali itp. 
Miniony  okres  zaowocował  dalszym  rozwojem  umiejętności  poszczególnych  osób  z  zakresu 
samoobsługi.  Uczestnicy  wykazują  coraz  większą  samodzielność,  zaczynają  dbać  o  higienę 
osobistą, używają zwrotów grzecznościowych, coraz częściej są dla siebie uprzejmi. 
Terapia zajęciowa ma również za zadanie przygotowanie uczestnika do pracy zawodowej. Terapia 
zajęciowa poprzez swoją zorganizowaną, zaplanowaną  i dostosowaną do indywidualnych potrzeb 
działalność  wpływa  na  rozwój  umiejętności  zawodowych.  W  Warsztacie  Terapii  Zajęciowej 
szczególną rolę odgrywa w tym procesie pracownia nauki zawodu. 
Ogólnie terapia  zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności,  zajęć 
i  pracy,  które mogą mieć wartość kształcącą,  wychowawczą,  a także leczniczą.  Inaczej  jest to 
leczenie „poprzez pracę”. Jako środek leczniczy terapia zajęciowa może oddziaływać ogólnie, tzn. 
na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną jednostki lub miejscowo na zwiększenie sprawności 
i siły danej grupy mięśni lub kończyny.
W tej pracowni jednym z najważniejszych rodzajów terapii zajęciowej była metoda ergoterapii.
Ergoterapia – terapia  poprzez pracę,  polega na dostosowaniu pracy do możliwości  uczestnika, 
uwzględniając jego zainteresowania i umiejętności. Jest prowadzona metodą „małych kroków”, 
w  miarę  poprawy  stanu  zdrowia.  Ergoterapia  opiera  się  głównie  na  wiedzy  medycznej, 
psychologicznej,  socjalnej  i  rzemieślniczej. Ergoterapia  jest  ważnym  środkiem  leczniczym 
prowadzącym  do  usprawnienia  osób   niepełnosprawnych,  jest  formą  terapii,  która  dzięki 
różnorodności  form  i  materiałów  terapeutycznych  pozwala  uczestnikom  nauczyć  się  jak 
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największej  samodzielności,  niezależności  i  aktywności. Celem  ergoterapii  jest  takie 
przygotowanie niepełnosprawnych, aby spełnić ich potrzeby zawodowe, socjalne tak, aby znowu 
mogli brać aktywny udział w życiu  w pełnym tego słowa znaczeniu. Terapia polega także na 
zachęcaniu  osoby  niepełnosprawnej  do  brania  czynnego  udziału  w  życiu  osobistym  czy  też 
społecznym oraz pokazaniu,  że  sama jest  w stanie poradzić sobie z codziennością,  że potrafi 
przeciwstawić się  codziennym trudnościom.
Rehabilitacja zawodowa zajmuje się przywróceniem zdolności do aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych.  Możliwości  zarobkowania,  twórczego  działania  są  naturalną  potrzebą 
człowieka.  Rolą rehabilitacji zawodowej jest, więc zrealizowanie tego postulatu poprzez naukę 
zawodu możliwego do wykonywania przy panującej dysfunkcji inwalidy.
Uczestnicy biorący udział w zajęciach opanowywali i rozwijali w sobie:
- szacunek, zamiłowanie do pracy oraz dyscyplinę pracy
- poczucie obowiązku i dyscypliny pracy 
- poszanowanie mienia społecznego
- zapoznawali się z zasadami bezpieczeństwa i organizacji pracy 
- uczyli się oszczędnego i racjonalnego gospodarowania materiałami 
- uczyli się podstawowych zasad higieny osobistej i w miejscu pracy
- zapoznawali się z  rolą i miejscem techniki we współczesnym świecie 
-  zapoznawali  się  z  najczęściej  spotykanymi  urządzeniami  technicznymi  i  zastosowaniem ich 
w codziennym życiu
- poznawali elementy wiedzy o wybranych zawodach i gałęziach działalności 
gospodarczej
- rozwijali motywację do pracy i tempo pracy
-  uczestnicy  wdrażani  byli  do  samokształcenia  i  systematycznego  podnoszenia  wiedzy 
zawodowej, technicznej i ekonomicznej oraz kultury zawodowej i ogólnej
-  uczestnicy  zapoznawali  się  z  metodami  poszukiwania  miejsc  pracy  –  czytanie  ogłoszeń 
prasowych, słuchanie audycji w radiu, zapoznawanie się z ofertami urzędu pracy
-  uczyli  się  kompletować  odpowiednie  dokumenty  wymagane  przy  składaniu  podań  o  pracę, 
odpowiedzi na oferty.
W minionym okresie uczestnicy opanowywali wykonanie takich przedmiotów jak: wycieraczek, 
szczotek  oraz  makram.  Różny  stopień  upośledzenia  –  umysłowego  i  ruchowego  –  wymagał 
indywidualnego  dostosowania  rehabilitacji  zawodowej  do  poszczególnych  przypadków. 
Wykonywanie prostych czynności zawodowych przyczynia się do rozwoju jakości chwytu rąk: 
trójpalcowego,  kleszczowego,  szczypcowego,  opuszkowego,  bocznego,  hakowego,  chwytania 
z  opozycją  kciuka;  wartości  chwytu  – zdolność do przenoszenia  obciążeń zewnętrznych  oraz 
sterowania  ruchami.  Ćwiczenia  rozwijające  sprawność  palców  są  doskonałym  sposobem  na 
wyciszenie,  doskonalenie  stanu  koncentracji,  spostrzegawczości  czy  pamięci.  Opanowanie 
wykonania wyrobów przyczynia się do rozwoju dokładności  i ekonomiczności ruchów, tempa 
ruchu,  rozwija  współpracę  analizatora  wzrokowego,  słuchowego,  stronność  –  lateralizacja 
jednostronna i skrzyżowana, mieszczenie w przestrzeni, kierunki, stosunki przestrzenne, wpływa 
na rozwój rytmizacji,  czyli  przetwarzanie informacji  akustycznych i wizualnych, dostosowania 
form ruchu – skrętu, obrotu.
Praca ta polegała  na wykonywaniu takich  czynności jak przy:

wyplataniu  wycieraczek:  zakładanie  osnowy  na  drewnianą  ramę  (wiązanie  pętli  na 
sznurku  od  osnowy,  założenie  go  na  kołki,  utrzymanie  odpowiedniego  naciągu  na  kołkach), 
przeplatanie sznurków (kontrolowanie przeplatania – obserwowanie czy nie nastąpiła pomyłka w 
kolejności  poszczególnych  kołków,  pamiętanie  o  częstym  dopychaniu  sznurków  metalowym 
widelcem, dokładne ich ściąganie) i zakańczanie wycieraczki stosując wzór wykończeniowy; 

wykonywaniu szczotek: rozpoczęcie pracy od odpowiedniego otworu  w oprawie dolnej, 
wykonanie pierwszego przeplotu, przeplatanie drutu   z włosiem przez otwory w oprawie dolnej – 
równe składanie dozowanego włosia, ocena prawidłowej grubości dozowanych pęczków włosia 
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i ewentualne dodanie lub ujęcie włosia, łączenie drutu w przypadku jego zerwania – odpowiednie 
wykonanie skrętu drutu, skręcanie oprawy dolnej z oprawą górną; 

oraz  makram: odmierzanie  sznurka  sizalowego,  wiązanie  makram  przy  zastosowaniu 
różnego rodzaju węzłów: zwykłego, płaskiego, kokardowego, podwójnego – samodzielny dobór 
węzłów przez uczestników, dokładne ściąganie poszczególnych sznurków, odpowiednio mocne 
wiązanie węzłów, wiązanie koszyków na doniczki. 
Praca  przy  wspomnianych  wyrobach,  poprzez  wykonywanie  ruchów  przedmiotowo-
narzędziowych,  rozwija  sprawność  rąk,  usprawnia  analizę   i  syntezę  wzrokową  i  słuchową, 
koordynację  wzrokowo-ruchową.  Wykonując  różne  wyroby  uczestnicy  nabywają  nawyk 
prawidłowej postawy ciała oraz pozycji ręki,  poszerzają zakres ruchów ręki, nadgarstka, palców, 
usprawniają prawidłowy chwyt,  nabywają koordynację pracy obu rąk, ćwiczą współpracę oczu 
i ręki dominującej, wykorzystują wszystkie zmysły w poznawaniu kształtów, form i przenoszeniu 
ich  na  ruch,  rozwijają  wyobraźnię  przestrzenną  i  umiejętność  planowania  działania,  rozwijają 
potencjał twórczy, poczucie sprawstwa, kontroli nad działaniem, większą pewność siebie.
W  trakcie  zajęć  w  pracowni,  osoby  samodzielniejsze,  które  zdążyły  już  opanować  pracę  na 
poszczególnych  stanowiskach,  mogą  służyć  pomocą  innym,  którzy  z  wykonaniem  prac  na 
kolejnych  stanowiskach  mają  jeszcze  problemy.  Tym  samym  kształtuje  się  w  nich  poczucie 
odpowiedzialności  za  drugą  osobę  a  zajęcia  prowadzone  są  w  duchu  współpracy 
i wzajemnego wsparcia i zrozumienia, nie tylko ze strony terapeuty, ale i samych uczestników. 
Miniony  okres  przyniósł  różne  efekty  nauki  poszczególnych  etapów  pracy  –  całkowicie 
umiejętność  wyplatania  wycieraczek  opanowali:  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX 
XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX,  szczotek – XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, 
XXXXX XXXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX,, makramy – XXXX XXXX, XXXX XXXX, 
XXXXX  XXXXX.  XXXXX  XXXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX. 
Pozostałe  osoby  opanowały  wykonywanie  wyrobów  w  pracowni  stopniu  dość  słabym, 
wymagającym dalszej nauki.  
Wśród metod pracy w tej  pracowni możemy wyróżnić:  metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy, pogadanka, rozmowa, dyskusja, 
opis, instrukcje, metody praktyczne w tym: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych przez 
terapeutę, ćwiczeń, realizacja zadań wytwórczych, odtwarzania, metody oglądowe w tym: pokazu 
i  obserwacji,  przykładu,  bezpośredniego  odbioru,  objaśniająco  –  poglądowe  takie  jak:  pokaz, 
lektura,  audycje  radiowe  i  telewizyjne,  stosowanie  wzmocnień  pozytywnych,  instruktarz 
bezpośredni,  prezentację,  trening  umiejętności  zachowań  społecznych   w  tym  trening 
podstawowych  umiejętności   komunikacji  społecznej,  trening  zachowań  rynkowych 
i  ekonomicznych,  trening  rozwiązywania  problemów  w  trudnych  sytuacjach  międzyludzkich, 
trening asertywności, trening przygotowania do podjęcia pracy.
W  ramach  zajęć  pracowni  maszynopisania  i  ko,  realizowane  były  następujące  zadania: 
doskonalenie pisania na maszynie czarnodrukowej, prawidłowego zapisywania liter, cyfr, przez 
ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, rozszerzanie zakresu słownictwa przez quizy tematyczne, 
rozwiązywanie  zagadek,  krzyżówek  przygotowywanie  programów  okolicznościowych,  naukę 
piosenek,  krótkich  form scenicznych,  wprowadzano dodatkowo również  naukę podstawowych 
umiejętności obsługi komputera. W ramach zajęć pracowni rozwijano:
- naukę   pisania    podań,    życiorysów    i    innych    pism   na  maszynie  elektrycznej 

i komputerze 
- podstawową   obsługę   i   zastosowanie  w  życiu  codziennym  komputera,  drukarki 

i kserokopiarki
- pamięć, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, analizę i syntezę podczas układania puzzli 

i różnego rodzaju klocków
- korzystanie z mapy – poznawanie okolicy WTZ i lokalizacji urzędów  i instytucji na terenie 

Radomia
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- rozwój  intelektualny  i  umysłowy  przez  czytanie  książek,  rozwiązywanie  krzyżówek, 
rozmowy   w   grupie,   dzielenie   się   nawzajem   swoją   wiedzą i doświadczeniem 

- kulturę słowa przez czytanie książek
- zdolność  współżycia  z  innymi  ludźmi  w  życiu  codziennym  przez  znoszenie  różnych 

przeciwności, dochodzenie do kompromisów w różnych sprawach
- rozwijano w uczestnikach  poczucie  gustu,  estetyki,  przez  słuchanie  odpowiedniej  muzyki, 

oglądanie filmów z kaset video i telewizji.  
W  ramach  zajęć  wykorzystano  lecznicze  relaksacyjno   pobudzające  oddziaływanie  muzyki: 
muzyko i choreoterapię.
W roku 2010 pracownia Maszynopisania i K.O. prowadziła zajęcia edukacyjne w formie czytania 
książek i czasopism różnych gatunków literackich. Czytanie zawsze odbywało się z komentarzem, 
aby  tekst  był  zrozumiany  przez  uczestników.  Podobnie  oglądanie  filmów  również  było 
przeprowadzane  z  komentarzem,  aby  uczestnik  mógł  zauważyć  wzorce  zachowań,  zrozumieć 
fabułę filmu, śledzić losy bohaterów a nie tylko ładne technicznie i estetycznie migające kolorowe 
obrazki z towarzyszącym dźwiękiem przestrzennym.
Uczestnicy,  którzy  dawali  przykład  odpowiednich  postaw  i  interpretacji  tekstów  to:  XXXX 
XXXXX,  XXXXX  XXXXX,  XXXXX  XXXXX.  Uczestniczka  XXXX  XXXX,  to  typowy 
przykład  dobrego krytyka  filmowego.  Mogła opatrzyć  odpowiednim komentarzem każdy film 
i program. Od tej uczestniczki można uczyć się kulturalnej rozmowy, ponieważ Agnieszka nigdy 
nie przerywa rozmówcy i szanuje jego zdanie nawet jeśli jest odmienne od jej sposobu myślenia.
Uczestnicy  odwiedzali  i  utrzymywali  kontakty  z  uczestnikami  innych  warsztatów z Radomia, 
Pionek,  Kozienic,  Jedlanki  i  innych  miejscowości.  Podróże,  wycieczki,  spacery  i  wyjazdy na 
imprezy  okolicznościowe  do  ośrodków  kultury  sprzyjały  nawiązywaniu  nowych  znajomości. 
Niektórzy podtrzymywali te znajomości przez kontakty listowe, telefoniczne lub za pomocą łączy 
internetowych.  Uczestnicy  w  miarę  możliwości  korzystali  z  ofert  kulturalnych  teatru,  kina 
i niektórych młodzieżowych domów kultury. Uczestnicy aktywni w kontaktach interpersonalnych 
to: XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX i XXXXX XXXX. Uczestnicy uczyli 
się  pracy  zespołowej  w  grach  i  zabawach.  Potrzebne  to  było  do  wytworzenia  odpowiedniej 
atmosfery i stworzenia zespołu uczestników. Dopiero w takim zespole, gdzie jednostki pomagają 
sobie nawzajem można było prowadzić przygotowania do występów artystycznych, które bawiły, 
zachwycały, a czasami wzruszały zawsze licznie zgromadzoną publiczność. Tych występów było 
wiele  na  terenie  Radomia  i  Pionek.  W roku  2010  najważniejszym  wydarzeniem kulturalnym 
i  artystycznym  był  XV  jubileusz  naszego  Warsztatu,  który  zostawił  wśród  uczestników 
i  zaproszonych  gości  niezatarte  i  niezapomniane  wrażenia  i  wspomnienia.  Przegotowanie  do 
jubileuszu  było  największym i  najtrudniejszym  przedsięwzięciem,  w które  zaangażowani  byli 
wszyscy  pracownicy  i  uczestnicy.  Szczególnymi  zdolnościami  artystycznymi  wyróżniali  się: 
XXXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX;  XXXX  XXXX  wykazała  się  ogromną 
ekspresją, z którą niekiedy trudno było sobie poradzić,  ale na scenie było to wielce pożądane 
zjawisko.
Chętnie korzystano z ofert takich placówek jak: kina, teatry czy muzea.
Rozwój społeczny jest w naszej pracy prawie najważniejszy. Uczestnicy powinni poznać struktury 
funkcjonowania  społeczności,  w  której  bawią  się,  spotykają  się,  żyją  i  mieszkają.  Spotkania 
okolicznościowe wszystkich uczestników, podczas których składane są życzenia imieninowe to 
test z życia społecznego. Jak na dłoni widać wtedy jakie relacje panują pomiędzy uczestnikami. 
Większość  z  nich  nauczyła  się  składać  życzenia  i  spontanicznie  włączać  się  do  zabawy 
z  solenizantem.  Wspólne  zabawy z  okazji  imienin,  zabawy sylwestrowe,  karnawałowe i  inne 
spotkania  towarzyskie  były  okazją  do  dzielenia  się  swoimi  przeżyciami.  Stworzona  została 
odpowiednia  atmosfera  do  prowadzenia  rozmów  i  wzmocnienia  poczucia  przynależności  do 
społeczności,  w której  żyją.  Był  to  również  czas  na  naukę wspólnego dzielenia  się  z  innymi 
osobami swoim czasem przestrzenią i zdolnościami, oraz sposobność pomagania sobie w różnych 
trudnościach. 
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Wśród metod pracy w tej  pracowni możemy wyróżnić:  metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy, pogadanka, rozmowa, dyskusja, 
opis, instrukcje, metody praktyczne w tym: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych przez 
terapeutę, ćwiczeń, realizacja zadań wytwórczych, odtwarzania, metody oglądowe w tym: pokazu 
i obserwacji, bezpośredniego odbioru, objaśniająco – poglądowe takie jak: pokaz, lektura, audycje 
radiowe  i  telewizyjne,  samodzielnego  dochodzenia  do  wiedzy  w  tym:  problemowa,  drama, 
inscenizacji,  sytuacyjna,  symulacyjna,  stosowanie  wzmocnień  pozytywnych,  instruktarz 
bezpośredni,  prezentację,  trening  umiejętności  zachowań  społecznych  w  tym  trening 
podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, trening asertywności, metodę inscenizacji.
W  ramach  zajęć  tej  pracowni  uczestnicy  w  minionym  roku  zapoznawali  się  z  lokalizacją 
i przeznaczeniem wielu urzędów znajdujących się na terenie Radomia. Wspólnie wychodzili do 
urzędów  pocztowych  w  celu  płacenia  rachunków,  wysyłania  listów  i  innej  korespondencji. 
Uczestnicy poznawali materiały, które można kupić na poczcie tzn.: znaczki, pocztówki, koperty, 
karty  okolicznościowe.  Poznawane  były  sposoby  zachowania  się  na  poczcie,  tzn.:  wybranie 
odpowiedniej  kolejki  do  odpowiedniego  okienka,  w  którym  można  wysłać  list  lub  zapłacić 
rachunek lub kupić kartkę okolicznościową. 
Uczestnicy uczyli się kupowania biletów wstępu do kina, teatru oraz zachowania się przed oraz 
w czasie seansu filmowego i teatralnego. Z pomocą instruktorów wybierali odpowiedni numer sali 
oraz drogę do zajęcia odpowiedniego miejsca   w kinie. 
Uczestnicy,  którzy  wyróżniali  się  samodzielnością  w  urzędach,  sklepach  i  w  miejscach 
publicznych to: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, 
XXXXX XXXXX.
Występy artystyczne to stały element pracy WTZ. Uczestnicy poznają sposoby wyrażania różnych 
emocji,  zachowań,  postaw  na  scenie  przed  publicznością.  Występy  artystyczne  to również 
prezentacja pracy i dorobku całego Warsztatu (uczestników i pracowników).
Aby występ, ten najprostszy,  jak piosenka czy układ choreograficzny mógł zaistnieć na scenie, 
potrzebna  jest  ciężka  praca  i  zaangażowanie  wszystkich  instruktorów,  z  którymi  śpiewający 
uczestnik lub osoby z grupy tanecznej mają zajęcia. 
Występy artystyczne  na scenie  dają  możliwość  zaprezentowania  swoich  umiejętności,  a  przez 
to budują  poczucie  własnej  wartości.  Dają  przykład  do  naśladowania  dla  innych  uczestników 
i wiarę we własne możliwości.  To również sztuka opanowania  strachu i  swoich emocji,  jakie 
towarzyszą na scenie. 
Pracownia Maszynopisania i k.o. przy współpracy z pracowniami: muzyczną - choreograficzną 
przygotowywała programy artystyczne na różne okazje takie jak: Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień 
Matki, piętnasta rocznica funkcjonowania warsztatu, Boże Narodzenie itp. na terenie Warsztatu 
oraz występy w miejscach publicznych na radomskich scenach. 
Uczestnicy rozwijali zdolności logicznego myślenia i współpracy w grupie przez udział w grach 
i zabawach planszowych, komputerowych oraz zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu. 
Współpracowaliśmy w roku sprawozdawczym  z wieloma ośrodkami zajmującymi się osobami 
niepełnosprawnymi z Radomia, Pionek. Uczestnicy brali udział w licznych zabawach w Pionkach, 
utrzymując  przyjaźnie   z  innymi  uczestnikami  z  warsztatów  i  ośrodków  wychowawczych 
i  opiekuńczych.  Należy  podkreślić  uczestnictwo  naszych  podopiecznych  w  zabawach 
i przestawieniach Domu Pomocy Społecznej sąsiadującego z naszym Warsztatem. Tradycją była 
już organizacja i udział artystyczny Warsztatu w Radomskich Dniach Godności.
Wycieczka  jest  podstawową  i  najważniejszą  formą  dydaktyczną  wykorzystywaną 
w nauczaniu zintegrowanym, a często stosowaną formą w etapie kształcenia.
Wyjazdy na  wycieczki  były  dla  uczestników atrakcyjne  i  silnie  motywujące  do  działania  jak 
również niepowtarzalną okazją dla uczestników w odkrywaniu świata przyrody, sztuki i kultury. 
Uważamy,  że  każdy  człowiek  lepiej  przyswaja  wiedzę,  jeżeli  może  oprzeć  ją  na  osobistym 
przeżyciu. Myślimy, więc, że osobie niepełnosprawnej tym bardziej należy dostarczać możliwości 
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na  bezpośredni  i  jednoznaczny  dla  niej  kontakt  z  obiektem  zainteresowania  w  naturalnym 
środowisku, gdzie uczestnik może wszystko zobaczyć, wszystkiego dotknąć.
Cele poznawcze wycieczek:
-   stworzenie  uczestnikowi  możliwości  zetknięcia  się  z  przedmiotami,  zjawiskami  w  ich 
naturalnym środowisku,
-   dostarczenie  uczestnikowi  informacji  o  otaczającym  go  świecie  w  oparciu  o  najbliższe 
otoczenie. 
Cele kształcące:
- rozwijanie słownictwa uczestnika w naturalnych warunkach,
- kształtowanie pojęć,
- kształtowanie umiejętności obserwacji,
- wypracowanie umiejętności orientacji w terenie,
- kształtowanie umiejętności korzystania z mapy,
- kształtowanie umiejętności korzystania z oferty turystycznej.
Cele wychowawcze: 
- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
- stwarzanie sytuacji pozwalających na odkrywanie świata kultury i sztuki,
- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka,
- wdrażanie do przestrzegania zasad grzeczności i dobrego wychowania,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
- integracja uczestników,
- rozwijanie takich cech osobowości jak życzliwość, tolerancja, empatia,
- wzajemne lepsze poznanie się i zrozumienie,
- rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.
W ramach realizacji wspomnianych wyżej walorów wycieczek, w 2010 roku organizowane były 
wycieczki krajoznawcze. Byliśmy wiosną w Bałtowie,  latem nad morzem.
Wycieczka do Darłowa nad morzem była najważniejszą i największą atrakcją przewidzianą dla 
uczestników w roku 2010, oprócz obchodów XV jubileuszu WTZ. Wyjazd na wycieczkę  jest 
atrakcyjny i silnie motywujący. Jest niepowtarzalną okazją dla uczestnika w odkrywaniu świata 
przyrody, sztuki i kultury. Człowiek lepiej przyswaja wiedzę, jeżeli może oprzeć ją na osobistym 
przeżyciu. Sadzimy, więc, że osobie niepełnosprawnej tym bardziej należy dostarczać możliwości 
na  bezpośredni  i  jednoznaczny  dla  niej  kontakt  z  obiektem  zainteresowania  w  naturalnym 
środowisku, gdzie można wszystko zobaczyć, wszystkiego dotknąć. Wycieczki to również czas 
spotkań w gronie ludzi życzliwych i silniejsze doświadczenie poczucia przynależności do swojej 
grupy przyjaciół,  których zawsze jest  wiele w takiej  społeczności  jak nasza,  gdzie jest,  aż 40 
uczestników. Wspólne zabawy, rejs statkiem po Bałtyku i mieszkanie w Domu Wypoczynkowym 
położonym w lesie, wśród śpiewu ptaków w sąsiedztwie plaży na wyciągnięcie ręki oraz  zabawa 
w blasku  księżyca  przy  akompaniamencie  gitary  ze  smakowitymi  pieczonymi  nad  ogniskiem 
kiełbaskami i bigosem, pozostawią u wszystkich niezapomniane wspomnienia do końca życia.
Uczestnicy  mieli  również  w  roku  2010  organizowane  spotkania  religijne  przez  czynne 
uczestnictwo  i  prowadzenie  liturgii  na  mszach  świętych  w  kościołach  i  kaplicach  na  terenie 
Radomia i na Jasnej Górze. Uczestnicy czytali pisma, modlitwy, przygotowywali psalmy i żywo 
śpiewali pieśni.
W tej aktywności religijnej przewodzili:
Ministranci: XXXX XXXX-asystent, XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX, XXXX i XXXX 
XXXXX, XXXX XXXX.
Lektorzy: XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX.
Psalmiści: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX.
Obchody XV Kryształowego Jubileuszu powstania naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
8.10.2010r – Pielgrzymka na Jasną Górę.

1100 Zwiedzanie sanktuarium w Gidlach.
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1330 Czynny  udział  w  liturgii  Mszy  Świętej  uczestników  i  pracowników  w  kaplicy 
cudownego  obrazu  M.B.  Częstochowskiej.  Pieśni  prowadzili:  XXXXX  XXXXXX  – 
organy, XXXXX XXXXX – gitara.

Powrót do Radomia z wizytą w Mc Donaldzie.
10.11.2010r – Uroczysta Msza Święta z przewodnictwem Biskupa Henryka Tomasika w kościele 
u Filipinów.
Uczestnicy i pracownicy dali pełną oprawę liturgiczną. 
18.11.2010  r.  –  Jubileuszowy  występ  w  Sali  koncertowej  Urzędu  Miejskiego  w  Radomiu 
zakończony owacją na stojąco i śpiewem 100 lat!
26.11.2010 r – Bal dla uczestników kończący obchody XV kryształowej rocznicy WTZ.

Poniżej  przedstawiamy  chronologiczne  kalendarium  najważniejszych  wydarzeń  związanych 
z rekreacją i uspołecznieniem uczestników w minionym 2010 roku :
                   
            
Styczeń
20.01 – Udział uczestników w spektaklu w Resursie Obywatelskiej –„Czerwony  kapturek”
22.01 – Udział uczestników w przedstawieniu w Teatrze  Radomskim – „Przedstawienie   
            Noworoczne ”
26.01 – Zabawa karnawałowa uczestników w WTZ.   
Luty
03.02 -  Organizacja  wystawy plastycznej prac uczestnika Jerzego Ratyńskiego 

  w bibliotece miejskiej w Radomiu z udziałem władz miasta Radomia
11.02  – Udział uczestników w Mszy Świętej z okazji Międzynarodowego dnia chorego           
             w kościele u Filipinów
Marzec
08.03 – Program artystyczny uczestników z okazji Dnia Kobiet,
Kwiecień
01.04 – Msza Św. W DPS z okazji Świąt Wielkiej Nocy
02.04 – Wyjazd uczestników pod pomnik Jana Pawła II przy WSD w Radomiu z okazji rocznicy 
śmierci Jana Pawła II
08.04 – program artystyczny uczestników z okazji Świąt Wielkiej Nocy
20.04.- Udział uczestników w przedstawieniu wystawianym w MDK przy ul.   

 Daszyńskiego pt. : „Król i Smok”.
Maj
11.05 – VI Przegląd Twórczości Artystycznej Ziemi Radomskiej Pionki 2010 – występ 
             uczestników
12 – 13.05 - Występ uczestników na VII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Integracyjnej 

         w Radomiu
12.05 – eliminacje i przesłuchania.
13.05 – Koncert finałowy i zdobycie przez Dorotę Żarkowską nagrody publiczności
13 - 15.05 – Organizacja i czynny udział uczestników w obchodach VII Radomskich 

Dni Godności   
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13.05 – Udział  uczestników w Mszy Świętej w kościele farnym koncelebrowanej przez 
 Biskupa  Henryka  Tomasika  z  udziałem  władz  Radomia  oraz  reprezentacji  szkół 
i      ośrodków specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej 

14.05 – Udziału uczestników  w zabawie dyskotekowej.
15.05 – Udział uczestników w Festynie sportowo – rekreacyjnym  nad zalewem na
             Borkach.  
24.05 – Udział uczestników w Przedstawieniu słowno-muzycznym „Piękna nasza Polska  
             Cała ”  w SOSW ul. Struga 86.
27.05 – Festyn rodzinny z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Były: występy 
             artystyczne uczestników, poczęstunek biesiada, wspólne rozmowy oraz zabawa taneczna 
             przy muzyce SD
Czerwiec
10.06 – Wycieczka do Bałtowa w trakcie której uczestnicy mieli następujący program: 

      - Zwiedzanie muzeum dinozaurów. Podziwianie makiet w skali 1:1 na ogromnej             
       przestrzeni
      - Zwiedzanie muzeum w zabytkowym młynie i poznawanie procesu powstawania mąki.
      - Projekcja filmu o dinozaurach w kinie w technice 5D

            - Zwiedzanie zwierzyńca ze zwierzętami z Europy, Azji i Afryki specjalnymi autobusam
- Udział uczestników w wycieczce nad morze, zwiedzanie Darłówka, 
14.06  – Wyjazd z Radomia do Darłowa wygodnym autokarem.
15.06  – Spacer w porcie i zwiedzanie okolicy wokół portu. Zwiedzanie mostu     
              zwodzonego.   

  Wieczorem grill i zabawa taneczna przy muzyce CD. Biesiada i piosenki biesiadne przy 
  akompaniamencie gitary

16.06  – Opalanie na plaży, a dla najodważniejszych kąpiel w Bałtyku.
17.06 – Wyjazd do Ustki i zwiedzanie muzeum minerałów w byłym schronie atomowym.

  Spacer i lody wzdłuż nadmorskiej promenady. Wieczorem zabawa przy muzyce CD.
  Wokalne popisy naszych uczestników przy gitarze i muzyce instrumentalnej 

18.06 –  Plażowanie i kąpiel w Bałtyku dzień relaksu, odpoczynku i krótkich spacerów po  
              lesie

  Rejs  statkiem  po  Bałtyku.  Biesiada  w  miejscowej  restauracji  na  pieczonej  rybce  z 
frytkami.
 Wieczorem grill i zabawa taneczna przy muzyce disco – polo.

          – Powrót do Radomia z przystankiem we Włocławku w McDonaldzie.
Lipiec
14.07 – Wyjście uczestników do pizzerii „Winchester”, oraz uroczysta zabawa przed 
             okresem wakacyjnym   
Wrzesień       
8.09 – Udział uczestników w spektaklu „Syn marnotrawny” wystawianym przez 
           Zespół  Teatralny osób z zespołem Downa w Teatrze Radomskim im. J. Kochanowskiego
Październik
07.10 – Udział uczestników, rodziców, pracowników Warsztatu w bardzo sympatycznym  

 i niezwykle ciekawym spotkaniu z Prezydentem Miasta Radomia Panem Andrzejem  
 Kosztowniakiem.   

08.10. – Wyjazd uczestników do Częstochowy na Jasną Górę 
22.10  – Udział uczestników w obchodach XX-lecia ośrodka OSW, oraz Stowarzyszenia 
            „Nadzieja”:     

      - Udział uczestników Uroczysta Msza Święta z udziałem zaproszonych gości i władz.
- Udział uczestników w Uroczystości w sali koncertowej w nowej Szkole Muzycznej im 
  Oskara Kolberga  w Radomiu  
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Listopad  
10.11 – Msza Święta w kościele u Filipinów z okazji XV rocznicy funkcjonowania WTZ.    
18.11 – Występ artystyczny z okazji XV Jubileuszu WTZ w sali koncertowej Urzędu 
             Miejskiego w Radomiu.   
26.11 – Zabawa taneczna  uczestników na zakończenie obchodów XV rocznicy WTZ.
30.11 -  Występ artystyczny naszych uczestników dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy              
             W Radomiu zorganizowany w OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu.
Grudzień
06.12 – Organizacja „Mikołajek” z udziałem „Mikołaja” który rozdawał prezenty
16.12 – Udział uczestników w projekcji filmu w Kinie Helios, film pt.: ”Księżniczka i żaba”  
              zrealizowany  w  technice audiodeskrypcji przeznaczonej dla pełniejszego odbioru
              filmu przez osoby niewidome.
23.12 - Msza Św. w kaplicy DPS i czynny udział naszych uczestników  

 w liturgii przed spotkaniem opłatkowym
 31.12 - Udział uczestników w zabawie sylwestrowej, 

Oprócz wyżej wymienionych imprez w 2010r. przeprowadziliśmy spotkania  z zakresu rekreacji 
i  turystyki  oraz  kultury  mające  na  celu  stworzenie  osobom  niepełnosprawnym  możliwości 
wszechstronnego rozwoju.  Imprezy te uwzględniały rozwój percepcji  wielozmysłowej,  a także 
wskazywały pozytywne wzorce zachowań (w tym asertywnych) kształtujące komunikowanie się 
z  innymi  ludźmi.  Były  to  imprezy  pt.  „Powitanie  wiosny,  Święto  Rodziny,  Spotkanie 
Wielkanocne, Jesteśmy artystami,  Spotkanie wigilijne”.  Każda impreza miała jakiś cel,  i tak dla 
przykładu  impreza  pt.  „Święto  Rodziny”  z  zakresu  kultury  i  rekreacji,  w  której  oprócz 
uczestników wzięli udział ich rodzice i zaproszeni goście, przybliżyła tradycje związane z Dniem 
Matki, Dziecka i Ojca i przyczyniła się do integracji uczestników ich rodziców i pracowników 
Warsztatu. 
Wszystkie wyżej wymienione imprezy i cały wkład pracy włożonej w tego typu działalność miał 
na  celu:  rozwój  intelektualny,  emocjonalny,  zaradność  życiową,  radzenie  sobie  w  sytuacjach 
stresowych. 
Działalność  pracowni  zmierza  do  wskrzeszania  wiary  w  siebie  i  swoje  możliwości  wśród 
uczestników bez względu na stopień niepełnosprawności,  aby uczestnik  w życiu  codziennym 
mógł poradzić sobie z przeciwnościami jakie niesie codzienne życie, by był otwarty na drugiego 
człowieka i otaczający go świat.
Wiele  ciekawych  elementów  do  pracy  uczestników  wniosła  pracownia  plastyczno – 
modelarska. 
Zajęcia w tej pracowni miały na celu rozwijanie osobowości uczestników na wielu płaszczyznach: 
usprawnienia  manualnego,  ćwiczenia  koordynacji  wzrokowo  ruchowej,  ćwiczenia  skupienia 
i spostrzegawczości.
Uczestnicy  warsztatu  terapii  zajęciowej  na  zajęciach  w  pracowni  plastyczno-modelarskiej 
wykonywali plan zajęć, który miał na celu przede wszystkim uczulić poszczególne osoby biorące 
udział w tych zajęciach na zjawiska zachodzące w świecie sztuk plastycznych, a także poprzez 
bezpośrednie działanie twórcze wpłynąć na osobowość konkretnych osób, o bardzo zróżnicowanej 
możliwości  postrzegania  świata  poprzez  sztukę.  Możliwość  zrozumienia  procesów,  oraz 
oddziaływania  sztuki  na  osoby  niepełnosprawne  wydaje  się  jedynie  wtedy  możliwa,  kiedy 
poszczególne  osoby  biorą  bezpośredni  udział  w  procesach  twórczych,  czyli  w  konkretnych 
zadaniach  przedstawionych  w programie  zajęć.  Ze  względu  na  szczególne  różnice  związane  
z niepełnosprawnością, która dotyka osoby upośledzone w różnym stopniu, plan zadań choć jest 
konkretnie  sprecyzowany  często  ulega  zmianom,  w  zależności  od  możliwości  wykonywania 
czynności poprzez poszczególne osoby. Taka elastyczność pozwala uczestnikowi czuć się na tyle 
swobodnie, by zajęcia mające na celu rehabilitację nie zostały przewartościowane. To wcale nie 
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oznacza, że próby związane z podnoszeniem coraz to trudniejszych zadań pozostały porzucone. 
Stopień trudności powinien być kontrolowany po to, by nie zniechęcić uczestnika do dalszych 
zadań. Możliwości uczestników są bardzo różne, co skłania często do dzielenia prac pomiędzy 
nich, mając na uwadze stopień trudności.
Przykładowo  w  pracach  programowych  podczas  zdobienia  odlewów  gipsowych,  osoby  nie 
mogące  wykonać  czynności  zdobniczych,  w czasie  tych  zajęć  zajmują  się  ich  czyszczeniem  
i  przygotowaniem  do  dalszych  procesów.  Działanie  takie  daje  poczucie  pracy  w  grupie  
a uczestnik nie czuje się odosobniony. Rekompensatą dla uczestników są tzw. ,,zajęcia o dowolnej 
tematyce” , gdzie uczestnicy sami mogą wybrać dla siebie zadanie kierując się swoimi pasjami 
i  upodobaniami,  czymś  w czym mogą  się  poczuć zrelaksowani  i  w jakimś  stopniu spełnieni. 
Metoda ta daje uczestnikom wiele radości, gdyż osobowość ich jest nieskrępowana.  Można by tu 
mówić  o  pracy  mającej  na  celu  wdrożenie  pewnych  umiejętności  i  o  pracy  relaksacyjnej, 
co w obydwu przypadkach wpływa na całość i staje się procesem rehabilitacyjnym, w którym 
biorą udział uczestnicy. Uczestnicy są kreatywni z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy 
w  nich  pielęgnować  i  rozwijać.  Jak  pokazuje  praktyka,  kształcenie  i  rozwijanie  umiejętności 
artystycznych  stanowi  podstawę  rozwoju  twórczości  osoby  niepełnosprawnej.  Rozbudzanie 
zainteresowania sztuką,  plastyką,  odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji  i  uzdolnień 
plastycznych, skłania osoby te do samodzielnej twórczości i działania. 
  Celem  zajęć  plastyczno  -  modelarskich  było  rozwijanie  twórczej  inicjatywy  uczestnika, 
pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych. 
Każde zajęcia  poprzedzone i  zakończone były  rozmową integrującą na dowolny temat.  Warto 
nadmienić, ze ważnym czasem do wykazania się w pracy są okresy przedświąteczne, zarówno 
Świąt Wielkanocnych jak i Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy wtedy bardzo angażują się do 
przygotowania  różnych  ozdób  świątecznych  typu  stroiki,  koszyczki,  kartki,  obrazki,  aniołki 
z masy solnej czy z masy gipsowej oraz malowane na sklejce. W tym miejscu można wymienić  
uczestników, którzy wyróżnili się w pracy tej pracowni: XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX 
XXXX, XXXX XXXX. Wykonywaliśmy dekoracje  okolicznościowe,  scenografie  i  rekwizyty, 
obrazy na szkle, odlewy form gipsowych.  Wykonane prace były pakowane w folię kolorową bądź 
celofan  oraz  przewiązywane  kokardkami  i  w  miarę  możliwości  sprzedawane  na  kiermaszach 
przedświątecznych.  Nasze prace były wystawiane na kiermaszach organizowanych przez Gminę 
Miasta  Radomia  w  budynku  Urzędu  Miasta,  następnie  podczas  obchodów  Dni  Godności. 
Uczestniczyliśmy  w  Pikniku  z  plastyką  pt.:  „Jesteśmy  artystami’’  motywem  przewodnim 
spotkania był kwiat, jak również i na innych kiermaszach.  
Ogromnie ważnym zadaniem w 2010 roku było wykonanie do występu uczestników z okazji 15-
to lecia powstania Warsztatu scenografii, zajęła się tym grupa uczestników, która mogła sprostać 
temu przedsięwzięciu.  XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, 
XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX, osoby te były odpowiedzialne 
za przygotowanie pojedynczych elementów do scenografii. Większość elementów wykonana była 
z drewna, płyt  pilśniowych, papieru i tektury.  Pierwszym zadaniem było wycięcie,  za pomocą 
piłki ręcznej do drewna, wcześniej narysowanych kształtów na płycie pilśniowej. Tym zajęciem 
zajmowali  się:  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX.  Następnym 
zadaniem było czyszczenie wyciętych elementów papierem ściernym w celu uzyskania gładkich 
powierzchni.  Pracę  tę  wykonywali:  XXXXX  XXXX,  XXXXX  XXXX,  XXXXX  XXXXX, 
XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX,  XXXX  XXXX.  Po  wycięciu  i  wyszlifowaniu  elementów 
scenografii wszyscy wymienieni powyżej uczestnicy malowali je farbą emulsyjną stosując kolory 
według  projektu.  Ostatecznym  zajęciem  był  montaż  pomalowanych  elementów  do  wcześniej 
przygotowanej konstrukcji. Uczestnicy uczyli się za pomocą wkrętów i wkrętarki łączyć ze sobą 
materiały. Innym zadaniem z użyciem tektury i papieru było tworzenie kwiatów. Klej, nożyczki, 
farby,  bibuły,  oraz materiały dziewiarskie miały tu największe zastosowanie. Efekt wykonanej 
pracy był znakomity i mogło go podziwiać wiele osób zaproszonych na występ rocznicowy.
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Innym  zadaniem  wykonanym  przez  uczestników  w  okresie  sprawozdawczym,  były  prace 
konserwatorskie, które uczyły i rozwijały w uczestnikach umiejętności wykorzystywane często 
w życiu codziennym. Czyszczenie ogrodzenia, murów i ścian warsztatu, oraz ich malowanie za 
pomocą  farb  dawało  możliwości  pokazania  się  i  oceny  własnej,  a  także  rodzaj  satysfakcji 
czerpanej  z  dobrze wykonanej  pracy.  Uczestnicy sami  po wstępnych  wskazówkach próbowali 
wykonać  pewne  zadania.  Różny  rodzaj  trudności,  oraz  możliwości  uczestników  wpływały  na 
szansę  wywiązania  się  z  określonych  przedsięwzięć.  Dlatego  też  pewna  grupa  osób 
o ograniczonych możliwościach wykonywała mniej skomplikowane prace a inna bardziej złożone. 
Przykładowo  prostszym  zadaniem  było  czyszczenie  elementów  ogrodzenia,  a  wymagającym 
większych umiejętności było jego pomalowanie. Tak więc jedna grupa czyściła ogrodzenie a inna 
go  malowała.  Podczas  prac  konserwatorskich  pracownia  plastyczna  wykonała  częściowe 
odmalowanie elewacji budynku, przy warsztatowym ogródku.
Główny  nacisk  położony  został  tu  na  kształtowanie  i  utrwalanie  twórczej,  aktywnej  postawy 
wobec zajęć plastycznych, rozwijanie zainteresowań, kreatywności i samodzielności uczestników 
WTZ.  W  ramach  zajęć  plastycznych  uczestnicy  przyswajali  wiadomości  z  zakresu  wiedzy 
o  sztuce,  kulturoznawstwa,  doskonalenia  lub  przypominania  uprzednio  nabytych  umiejętności 
poznawania  nowych  technik  form  plastycznych.  Ważnym  elementem  terapeutycznym  była 
arteterapia  ukierunkowana  na  realizowanie  szeregu  potrzeb  psychicznych  osób  o  obniżonej 
sprawności  umysłowej:  potrzeba  działania,  twórczości,  zabawy,  afirmacji  własnego  „ja”. 
Wprowadzanie  różnorodnych  form  zabaw  plastycznych  (kolorowanie  mandali,  malowanie 
palcami,  obrazki  dmuchane,  lepienie  z  mas  plastycznych)  ożywiała  zajęcia,  umożliwiała 
w  bezpieczny  sposób  rozładowanie  napięcia,  silnych  emocji,  pobudzała  twórczą  aktywność 
powodując  ogólną  poprawę  kondycji  psychofizycznej  uczestników.  Kontynuowana  nauka 
malowania  na  szkle  wzbogacona  została  o  nowe  elementy.  Prowadzone  były  poszukiwania 
nowych wzorów i metod ozdabiania szkła, najczęściej w wyniku tej nauki powstawały przedmioty 
użytkowe: malowane wazony, flakoniki, świeczniki lub ozdobne butelki. 
W  celu  osiągnięcia  jak  najlepszych  efektów  rehabilitacyjnych  zajęcia  były  urozmaicone 
i zindywidualizowane. Stałym ich elementem była arteterapia. Prowadzone był różne jej formy 
np. : malowanie farbami wodnymi, kolorowanie mandali, formowanie z mas plastycznych, kolaże, 
wydzieranki,  wyklejanki,  origami,  a  także  zajęcia  inspirowane przez  uczestników.  Aktywność 
własna oprócz możliwości  usprawniania upośledzonych  funkcji  motorycznych  i  percepcyjnych 
dostarczała  też  okazji  do  swobodnej  ekspresji,  rozładowania  nagromadzonych  emocji  lub  ich 
odblokowania. Arterapia przynosiła ogromne korzyści w każdej  z zaburzonych sfer rozwoju osób 
o obniżonej sprawności intelektualnej, pozwalała doświadczyć stanu relaksu, zadowolenia z siebie 
i zaakceptowania swoich ograniczeń, co stanowi warunek pomyślnego procesu rehabilitacji.
W ramach działalności pracowni plastycznej uczestnicy zdobywali specjalistyczne umiejętności tj. 
malowanie  na szkle,  malowanie  form gipsowych  i  ceramiki.  Nauka polegała  na przyswajaniu 
wiedzy  o  właściwościach  poszczególnych  gatunków  farb  i  lakierów,  sposobów  prowadzenia 
pędzla,  nanoszenia  farby  konturowej  i  wykorzystania  szablonów.  Efektem  końcowym  były 
malowane wazony, świeczniki, doniczki, kominki zapachowe, skarbonki itp. Praca ta dostarczyła 
okazji do rozwijania umiejętności planowania, kontrolowania i korygowania własnej pracy oraz 
poczucia odpowiedzialności za powierzony materiał oraz wykonanie zadania.
W maju miały miejsce obchody VII-ych Radomskich Dni Godności, którym towarzyszył kiermasz 
wyrobów  artystycznych  uczestników  WTZ.  Wystawione  przez  Warsztat  prace  uczestników: 
obrazy  na  szkle  malowane,  makatki,  kompozycje  ze  sznurka  sizalowego,  ceramika,  szklane 
wazony i zdobione formy z gipsu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
Radomia i były chętnie nabywane.
Niektórzy  spośród  uczestników  rozwijali  swoje  umiejętności  w  bardziej  zindywidualizowanej 
formie, co wynikało z potrzeby wykorzystania naturalnych predyspozycji i uzdolnień, jak Jerzy 
Ratyński który preferował malowanie  obrazów na płótnie techniką olejną lub pastelami. Warto 
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nadmienić,  iż  uczestnik  ten  otrzymał  stypendium  artystyczne  na  rozwój  swojej  twórczości 
malarskiej  od Fundacji Polish Orphans Charity z Kanady, pokłosiem czego była wystawa jego 
prac zorganizowana w marcu w Miejskiej Bibliotece w Radomiu. 
W ramach tych zajęć w pracowni wdrażano dbałość o dokładność wykonania pracy, jej estetykę, 
finalizowanie rozpoczętej pracy. Uczestnicy przyswajali umiejętność planowania kontrolowania, 
wyboru  odpowiednich  materiałów  oraz  narzędzi  pracy.  Ważnym  elementem  terapii  było 
wyzwolenie w uczestnikach aktywności samorzutnej  i kreatywności.  Cel ten w dużym stopniu 
udało się zrealizować, gdyż coraz częściej uczestnicy zgłaszali własne pomysły dotyczące tematu 
pracy lub stosowanej techniki. Dzięki temu powstawały prace autentyczne i niepowtarzalne. 
 Celem  zajęć  plastyczno  -  modelarskich  było  rozwijanie  twórczej  inicjatywy  uczestnika, 
pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych. 
Tematyka  zajęć  dobierana  była  stosownie  do  pór  roku,  omawianych  tematów,  wystaw 
organizowanych  przez  różne  instytucje  oraz  zainteresowań  uczestników.  Każde  zajęcia 
poprzedzone i zakończone były rozmową integrującą na dowolny temat. W tym miejscu można 
wymienić uczestników, którzy wyróżnili się w pracy pracowni : XXXX XXXX, XXXX XXXX, 
XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXX 
XXXX.

    Realizując cele programu zajęć w pracowni  kształtowano takie umiejętności jak: 

• umiejętność twórczego działania 
• poszukiwania 
• tworzenia 
• korzystania z różnych źródeł informacji 
• stosowania różnych środków wyrazu plastycznego 
• obserwowania 
• umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, itp. 
• wykonywania dekoracji okolicznościowych 
• próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów 
• analiza prac plastycznych 
• próby wartościowania prac i dzieł 
• zbieranie reprodukcji, ciekawych okazów przyrodniczych (kamieni, korzeni, kory, szyszek 

kamieni itp. ) 

Dzięki pracy w tej pracowni uczestnicy stali się bardziej otwarci, chętni do działania, aktywnie 
brali  udział  w różnych przedsięwzięciach.  Poprzez pracę uczyli  się  także poznawania nowych 
technik  plastycznych  dających  coraz  to  większe  możliwości,  bezpośrednio  wpływające  na 
wykonane  dzieło.  Wszystkie  te  zagadnienia  otwierają  cały  czas  przed  uczestnikami  nowe 
horyzonty, a zarazem próbują zatrzeć barierę pomiędzy światem ludzi zdrowych.
Wśród metod pracy w tej pracowni możemy wyróżnić: metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy, pogadanka, rozmowa, dyskusja, 
opis, instrukcje, metody praktyczne w tym: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych przez 
terapeutę, ćwiczeń, realizacja zadań wytwórczych, odtwarzania, metody oglądowe w tym: pokazu 
i obserwacji, bezpośredniego odbioru, objaśniająco – poglądowe takie jak: pokaz, lektura, audycje 
radiowe i telewizyjne, stosowanie wzmocnień pozytywnych, instruktarz bezpośredni, prezentację, 
trening  umiejętności  zachowań  społecznych  w  tym  trening  podstawowych  umiejętności 
komunikacji społecznej, trening asertywności.
W  kolejnej   pracowni  komputerowej uczestnicy  poznawali  obsługę  nowoczesnego  sprzętu 
komputerowego takiego jak: monitor, powiększalnik, skaner i urządzenie wielofunkcyjne obsługi 
biurowej.
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Kształcenie komputerowe ma na celu: 

 - naukę obsługi sprzętu: (komputer, drukarka, skaner, gilotyna)
- poznanie i przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych,
- kształtowanie znajomości klawiatury (skróty klawiszowe),
- poznanie, nauka i doskonalenie znajomości systemu WINDOWS,
- nauka pisania i rysowania z wykorzystaniem programów komputerowych,
- nauka korzystania z Internetu i umiejętne jego wykorzystywanie,
- samoobsługa i zaradność w pracy,
- współdziałanie i funkcjonowanie w grupie,
- doskonalenie pisowni, czytania, liczenia i zdolności koncentracji,
- kształtowanie i doskonalenie podstawowych procesów psychicznych (uwaga, koncentracja,   pamięć, 
logiczne myślenie, wyobraźnia, spostrzegawczość, kojarzenie i tworzenie).                                                 -- 
-  rozwijanie psychomotoryki,
- wyrabianie płynności i szybkości ruchów z uwzględnieniem spostrzegania wzrokowego, koncentracji 
uwagi i operacji umysłowych (analiza, synteza, porównywanie jedno  i wielostronne),
- kształcenie analizy i syntezy spostrzegania, 
- ćwiczenia w ujmowaniu stosunków i zależności między elementami (analiza kształtów),
- ćwiczenie koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej,
- wyrabianie umiejętności porównywania (barwa, kształt, wielkość),
- ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej,
- ćwiczenie sprawności rąk, koordynacja rąk oraz współpraca palców podczas posługiwania się klawiaturą 
komputera,
- wyrabianie wytrwałości i dokładności w pracy,
- kształtowanie pojęcia stosunków, proporcji, wymiarów.
- kształcenie wrażliwości estetycznej, zmniejszanie chaotyczności w pracy,
- rozwijanie sprawności graficznych,
- wyrabianie całościowego i szybkiego rozpoznawania obrazków wzrokowych,
- ćwiczenia porównywania – podobieństwa i różnice,
- wzbogacanie słownika biernego i czynnego,
- usprawnianie techniki czytania,
- rozwijanie twórczej pracy uczestnika oraz motywacji do samodzielnego uczenia.

Celem zajęć w pracowni komputerowej jest nabycie  przez uczestnika nowych umiejętności w zakresie 
obsługi  programów  komputerowych  Microsoft  WORD  i PAINT  oraz  Internetu.  Stanowisko 
komputerowe dla osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ) ma na celu kształcenie poprzez 
wykorzystanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz przełamanie barier psychicznych 
(brak wiary we własne możliwości, umiejętności).

W  ramach  zajęć  komputerowych  WTZ  zaplanowane  cele  edukacyjne  pozwoliły  na 
realizację  następujących  treści  programowych  pozwalających  uczestnikom  na  samodzielne 
korzystanie z komputera:

Komputer w życiu człowieka;
Podstawy systemu Windows;
Edycja grafiki;
Edycja tekstu;
Prezentacje multimedialne;
Korzystanie z Internetu;
Komputer jako źródło rozrywki.

Realizowano takie zadania jak:
1.  wprowadzenie nowych uczestników ( XXXX XXXX )  i zapoznanie ich z bezpieczną 
i higieniczną pracą   z komputerem;
2. zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z pracą na komputerze;
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3.  zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (licencja, prawo autorskie, 
piractwo komputerowe);
4.  praktyczne zastosowanie komputera w WTZ i życiu codziennym;
5. elementy składowe zestawu komputerowego (przeznaczenie i obsługa drukarki oraz 
skanera);
 6. gry i zabawy edukacyjno – logiczne z użyciem komputera;
 7. praca w edytorze grafiki PAINT:

dobór narzędzi i kolorów – pasek narzędziowy
(warto wyróżnić tu uczestnika słabo widzącego i Jerzego Ratyńskiego, który świetnie 
radził sobie w tym programie tworząc ciekawe kartki świąteczne: bożonarodzeniowe 
i wielkanocne)
wykorzystywanie elementów gotowych: prostokąty, koła, elipsy
(na wyróżnienie zasługuje uczestnik Jakub Wożniak który tworzy przepiękne obrazy 
zastosowaniem w/w elementów
wypełnianie obszaru
wstawianie napisów
operacje na elementach graficznych (wycinanie, kopiowanie, przesuwanie)
zapisywanie prac w pliku oraz odczytywanie prac.

  8.praca  z  edytorem  tekstu  WORD  (  z  uczestnikami  umiejącymi  pisać
          i czytać):

• posługiwanie się klawiaturą (w tym uzyskiwanie polskich znaków diakrytycznych);
• zapoznawanie się z układem strony dokumentu (marginesy, kolumny);
• praca z tekstem (zasady wprowadzania tektsu, poruszanie się po tekście, poprawianie 

błędów, zachowywanie tekstu);
• zapoznawanie się z podstawami edycji tekstu (czcionka i jej atrybuty,  akapit i jego 

parametry, blok i operacje blokowe: formatowanie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie, 
przesuwanie);

• tworzenie tabel;
• drukowanie wybranych dokumentów;

Podczas zajęć w pracowni komputerowej szczególną uwagę zwracano na następujące  kwestie:
- bezpieczna i higieniczna praca z komputerem
- prawa użytkownika
- programy licencjonowane
- piractwo komputerowe
- wirus komputerowy.
Uczestnicy  uczyli  się  praktycznej  obsługi  komputera  -  poznawali  funkcjonalność  systemu 
operacyjnego,  zarządzanie  plikami  i  folderami,  naukę  edycji  tekstu,  tworzenie  prostej  grafiki 
komputerowej, drukowanie, skanowanie, Tworzyli obrazy i rysunki poprzez własne spojrzenie na 
świat. Oswajali się z nowoczesną techniką i uczyli się praktycznego jej wykorzystania.
Poznawali także wirtualny świat w Internecie, uczyli się wyszukiwania informacji na dany temat
z wykorzystaniem różnych wyszukiwarek. 
Dużą  uwagę  przywiązywali  do  pracy  w  edytorze  tekstu  WORD,  w  tym  na  posługiwanie  się 
klawiaturą  (  uzyskiwanie  polskich  znaków  diakrytycznych  )  -   kształcenie  umiejętności 
poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania 
i  przenoszenia tekstu oraz tworzenia tabel i formatowania ich. Na wyróżnienie w pracy pracowni 
zasługują  uczestniczka:  XXXXX  XXXXX,  XXXXX  XXXXX,  XXXXX  XXXXX,  XXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXX 
XXXX, XXXX XXXX i XXXX XXXX.
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W ciągu całego roku uczestnicy brali udział w imprezach okolicznościowych, wyjściach do kina, 
zabawach  integracyjnych,  spacerach  i wycieczkach  krajoznawczych,  przygotowywali 
i realizowali projekty pt. „Święto Rodziny”, „Jesteśmy artystami”, na które tworzyli zaproszenia, 
współpracując z innymi pracowniami.
Treści, które zostały przedstawione mogą stanowić dla uczestników podstawę do refleksji. 
Osiągnięcie przez uczestników odpowiedniego na szczeblu podstawowym poziomu kultury 
informatycznej wymagało odpowiedniego doboru treści nauczania, które pozwoliły :
stymulować  uczestników  do  coraz  szerszego  stosowania  techniki  komputerowej  w  ich 
codziennym  życiu,  zarówno  do  rozwiązywania  problemów  technicznych  jak  i  rekreacji 
i zabawy, nauczyć uczestników oceniać zalety i wady programów komputerowych i co za tym 
idzie pewne ograniczenia wynikające ze stosowania techniki komputerowej, nauczyć uczestników 
przekonania o możliwości wykorzystania komputera niemalże w każdej dziedzinie działalności 
człowieka, uświadomić uczestnikom wpływ techniki komputerowej na społeczeństwo XX wieku 
i jednostki, a tym samym kształtować postawę świadomego obywatela  w XXI wieku,
poznać zasady BHP obowiązujące w pracy z komputerem.
Komputer  może  stanowić  szczególnie  wartościowe  narzędzie  edukacyjne  w  utrwalaniu 
przyswojonej wiedzy i ćwiczeniu nabytych umiejętności i sprawności.  
W  trakcie  pracy  w  pracowni  uczestnicy  wykonywali  komputerowe  prezentacje  oraz  prace 
artystyczne  i  użytkowe  np.  karty  świąteczne,  dyplomy,  foldery,  reklamówki,  zaproszenia, 
wizytówki  i  inne.  Poznawali  literaturę  fachową  i  czasopisma  z  dziedziny  informatyki 
i multimediów. Uczyli się korzystać z sieci i Internetu.
Wiele osób uważa,  iż praca z komputerem wiąże się ze szczególnymi wymogami jeśli  chodzi 
o poziom sprawności intelektualnej i z tego powodu jest ona zasadniczo niedostępna dla osób 
upośledzonych umysłowo. Jednak na bazie doświadczeń wynikających z pracy z upośledzonymi 
umysłowo przy komputerach możemy  stwierdzić, że osoby te szybko opanowują zasady obsługi 
prezentowanych im programów komputerowych. Przykładem może być XXXXX XXXX, XXXX 
XXXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX. Dla uczestnika upośledzonego 
umysłowo istotne są również atrakcyjność programu oraz pozytywne wzmocnienia, gdyż  mają 
one znaczenie motywujące.  Właściwe wykorzystanie  możliwości  kreacyjnych komputera może 
zmienić  nastawienie  uczestnika  do  zajęć  dzięki  możliwości  wplecenia  do  żmudnego  procesu 
rewalidacyjnego  elementów  humoru,  poprzez  pobudzanie  wyobraźni  danego  uczestnika 
(przykładem  może  być  XXXXX  XXXX,  XXXXX  XXXX,  XXXXX  XXXX).  Programy 
edukacyjne przywracały uczestnikowi wiarę we własne siły poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń 
do jego możliwości  percepcyjnych (można tu wyróżnić XXXXX XXXX, XXXXX XXXX  – 
praca w programie graficznym PAINT – szybko nauczyli się korzystać  z narzędzi tego programu 
i potrafili stworzyć ciekawe kompozycje graficzne). Niektórzy z nich są osobami leworęcznymi 
co nie przeszkadzało przy obsłudze myszki.
Dzięki atrakcyjności  komputer  stanowił najbardziej  pożądane narzędzie do dynamizowania ich 
wysiłku.  Zwykła  codzienna  nauka  staje  się  nagle  dla  uczestnika  z  utęsknieniem  oczekiwaną 
przyjemnością.  Praca  z  komputerem wzmacniała  ich samoocenę  i  podnosiła  wiarę  we własne 
możliwości. 
W ubiegłym roku Warsztat obchodził XV rocznicę istnienia. W tym celu uczestnicy przygotowali 
dwa rodzaje zaproszeń (na Mszę rocznicową oraz na uroczystości w Urzędzie Miejskim). Pomogli 
również przy tworzeniu i drukowaniu okolicznościowych dyplomów i podziękowań dla przyjaciół 
naszego Warsztatu.
Ważną rolę  w terapii  zajęciowej  odgrywa Internet.  Uczestnicy mają do dyspozycji  komputery 
z dostępem do sieci i bardzo chętnie z tego korzystają. 
Zakres  wykorzystania  Internetu  przez  uczestników  jest  bardzo  szeroki.  Sprawniejsi  mają 
możliwość  za  pomocą  portalu  osób  niepełnosprawnych  IPON poznawać  rówieśników  z  całej 
Polski  a  także  komunikować  się  z  nimi  na  czacie.  Niektórzy  jak  XXXXXX  XXXXXX  czy 
XXXXX XXXX tworzą swoje profile na portalach społecznościowych (głównie na Naszej Klasie 
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oraz Facebooku.) Dodają na nich galerie zdjęć a także wymieniają się wrażeniami z wycieczek 
oraz innych wydarzeń. 
Internet  to  również  źródło  wiedzy  oraz  rozrywki.  Uczestnicy  mieli  możliwość  wyszukiwania 
interesujących ich informacji o najnowszych wydarzeniach z regionu (kulturalnych, sportowych 
oraz społecznych), ulubionych zespołach muzycznych a także serialach, filmach oraz pogodzie. 
Mogli próbować swoich sił w grach i programach edukacyjnych.  Programy te rozwijają wiedzę, 
logiczne myślenie, refleks oraz sprawności manualne. 
Uczestnicy  oswajali  się  z  nowoczesną  techniką  i  praktycznym  jej  wykorzystaniem.  Dzięki 
posiadanej kamerze cyfrowej, mieli również możliwość nagrywania imprez okolicznościowych, 
wykonywania zdjęć pamiątkowych i tworzenia galerii prac, powstających w warsztacie. Uczyli się 
nagrywać różne dane i pliki muzyczne  na płyty CD/DVD. Za pomocą kabla USB zgrywali pliki 
na  dysk  twardy  i  zapisywali  je  do  wcześniej  utworzonych  folderów.  Następnie  z  pomocą 
programu Nero Burning Rom nagrywali je na płyty.  W tych czynnościach przodowały: XXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXX oraz XXXXX XXXXX.
Wśród metod pracy w tej  pracowni możemy wyróżnić:  metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy, pogadanka, rozmowa, dyskusja, 
opis, instrukcje, metody praktyczne w tym: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych przez 
terapeutę, ćwiczeń, realizacja zadań wytwórczych, odtwarzania, metody oglądowe w tym: pokazu 
i obserwacji, bezpośredniego odbioru, objaśniająco – poglądowe takie jak: pokaz, lektura, audycje 
radiowe  i  telewizyjne,  programowane  w  tym  z  użyciem  komputera  i  Internetu,  stosowanie 
wzmocnień  pozytywnych,  instruktarz  bezpośredni,  prezentację,  trening umiejętności  zachowań 
społecznych  w  tym  trening  podstawowych  umiejętności  komunikacji  społecznej,  trening 
asertywności.
Terapia zajęciowa w pracowni tkactwa, kroju i szycia w 2010 roku wzorem lat minionych była 
podporządkowana  przede  wszystkim  nabywaniu,  rozwijaniu  i  utrwalaniu  przez  uczestników 
różnych  umiejętności,  co  miało  na  celu  poprawę  miedzy  innymi  zręczności  manualnych, 
koordynacji  wzrokowo – ruchowej,  orientacji  przestrzennej  czy myślenia  logicznego.  Podczas 
praktycznych  działań  uczestnicy  mogli  poznawać  sposoby  wykonywania  przedmiotów 
użytkowych  i  dekoracyjnych  z  różnych  materiałów  (dzianina,  wełna,  kordonek,  pasmanteria, 
sznurek, itp.). Uczyli się również zasad tkania gobelinów, haftowania ręcznego, szydełkowania, 
jak też przydatnego w życiu codziennym szycia ręcznego. Mieli również możliwość zapoznania 
się z podstawami kroju i szycia maszynowego.
Przygotowanie  uczestników  do  pracy  w  zakresie  wykonywania  przedmiotów  dekoracyjno  – 
użytkowych jest ważnym perspektywicznym celem prowadzenia zajęć w pracowni tkactwa, kroju 
i  szycia,  ale  edukacja  w tej  dziedzinie,  podobnie  jak  w  innych  pracowniach  łączy  się  ściśle 
z  procesem  ustawicznego  wychowywania,  bez  którego  praca  z  uczestnikami  byłaby  wręcz 
niemożliwa. Najważniejszymi elementami wychowania w  warunkach warsztatowych  wydaje  się 
być wdrażanie uczestników do współżycia i działania w zespole  i poszanowania cudzej pracy, 
a  także  kształtowanie  odpowiedzialności,  porządku  oraz  przestrzegania  regulaminu  Warsztatu 
i BHP.
W  procesie  rewalidacji  w  pracowni  instruktor  kierowała  się  metodami  dydaktyczno  – 
wychowawczymi i terapeutycznymi W. Dykcika 7  należą do nich  przede wszystkim:

• metody  aktywnego  nauczania  i  uczenia  się  przez  działania,  odkrywanie
 i przeżywanie sytuacji zadaniowych ;

• naturalne  bogactwo  treści,  wielość  form  i  metod  stymulacji  do  samodzielnej
 i twórczej aktywności ucznia/uczestnika ;

• wielofunkcyjne,  wielostronne  i  wielozadaniowe  kształtowanie  osobowości 
ucznia/uczestnika,  z  wykorzystaniem  wszelkich  jego  indywidualnych  zdolności 
oraz partnerskie  oraz  wyzwalające  motywacje,  metody  osiągania  sukcesu,  
z przestrzeganiem zasad akceptacji i życzliwości wobec ucznia/uczestnika;

7 Dykcik W. ( red. ) Pedagogka specjalna 2001 

39



• zindywidualizowane kształcenie oraz wychowywanie z wykorzystaniem wszelkich 
możliwych, niekonwencjonalnych środków i sytuacji.

•  potencjalnych możliwości i zainteresowań ;

W ramach zajęć prowadzonych w minionym roku uczestnicy –  w zależności od rodzaju  i stopnia 
niepełnosprawności, a także możliwości intelektualnych i manualnych - wykonywali przedmioty 
dekoracyjno-użytkowe,  które prezentowane  były  na przeglądach  prac uczestników radomskich 
WTZ,   a  także  sprzedawane na okolicznościowych  kiermaszach  organizowanych  przez  Urząd 
Miejski i podczas Radomskich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych oraz podczas występów z 
okazji XV lecia WTZ - w sali koncertowej Urzędu Miasta i kostiumów dla uczestników biorących 
udział w przedstawieniu pt. „ Nasz dom ”. 
Wśród  wielu  wyrobów  znajdujących  uznanie  w  oczach  oglądających  jak  i  kupujących  te 
przedmioty, znajdowały się między innymi pieczołowicie wyhaftowane ściegiem krzyżykowym 
wełniane  obrazy,  makatki  i  gobeliny  wykonane  różnorodnymi  technikami  tkackimi,  maskotki 
tekstylne  i  gipsowe,  puzderka  ozdabiane  różnymi  materiałami  (np.  bawełna,  papier,  bibuła 
sznurek), jak również wyroby dekoracyjne związane tematycznie z polskimi świętami.  Dużym 
zainteresowaniem  i  popytem  podczas  aukcji  na  kiermaszach  cieszyły  się  ozdoby  i  stroiki 
świąteczne  (  np.  wyplatane  koszyczki,  choinki  wykonane  ze  sznurka   i  szyszek,  łańcuchy 
choinkowe z papieru i  bibuły,  drewniane i  gipsowe aniołki    a  także  okolicznościowe karty). 
W pracowni tkactwa jest bardzo miło i sympatycznie ( to słowa wypowiedziane przez jednego 
z  uczestników),  choć  tematyka  zajęć  niejednokrotnie  nie  znajduje  zainteresowania  przez 
wszystkich uczestników terapii zajęciowej, ale w większości przypadków jest to spowodowane 
stopniem niepełnosprawności. Są jednak uczestnicy, którzy wpisali się do grupy przodowników 
pracy i mają satysfakcję z dobrze wykonanej a raczej „wyhaftowanej pracy” w pracowni tkactwa. 
Do grupy liderów należą: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX i XXXXX 
XXXXX  –  uczestniczki  te  haftują  na  kanwach  nadrukowane  obrazy  ściegiem  krzyżkowym,
 a XXXX XXX potrafi wyhaftować obraz z tzw. odliczaniem wzoru ( co już należy do wyższych  
poziomów haftu ). Natomiast XXXXX XXXXX zapisała się jako liderka w robótkach ręcznych 
związanych z szydełkowaniem i pracą na drutach. Wykonuje wiele ciekawych rzeczy ( szaliki na 
zimę ) i realizuje własne pomysły.  XXXX XXXX i XXXX XXXX potrafią skręcać materiały 
w  wąskie  ruloniki,  którymi  są  oklejane  wydmuszki  z  jaj  na  pisanki  wielkanocne.  XXXXX 
XXXXX  i  XXXXX  XXXX  potrafią  łączyć  za  pomocą  zszywacza  tapicerskiego  materiały 
potrzebne do wykonania płatków kwiatowych. XXXX XXXX, XXXX XXXX,  XXXX i XXXX 
XXXXX  dobrze  radzą  sobie  w  tworzeniu  kartek  okolicznościowych  wykorzystując  skrawki 
materiałów krawieckich i tekstylnych. Sprawniejsi manualnie chętnie przygotowywali materiały 
do  wykorzystania  w  różnych  wyrobach  (  zwijanie  wełny,  tasiemek,  nitek,  cięcie  materiałów 
i  bawełny  na  paski  ),  do  nich  należy  XXXXXX  XXXXX,  XXXXXX  XXXXX,  XXXXXX 
XXXXX oraz XXXX XXXX, XXXX XXXX chociaż mają porażenie kończyn i XXXX XXXX 
z  bardzo  dużą  wadą  wzroku  wykazują  oni  duża  ochotę  i  chęć  do  pracy.
Tacy uczestnicy jak XXXX XXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX i XXXX XXXX, po udzieleniu 
instrukcji  słownej  i  pokazie  na  dwie  ręce  potrafią  wykonać  proste  elementy  dekoracyjne  np. 
doszyć kokardki, nawlec koraliki, czy przyszyć guziki do materiału. Jednak są i tacy uczestnicy, 
którzy należą do najsłabszej  grupy warsztatowców, wymagający wielu ćwiczeń i  cierpliwości. 
Należą do nich XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, 
XXXX  XXXX  czy  XXXX  XXXX.   Potrzebują  oni  ciągłych  powtórzeń  przy  pokazie  danej 
czynności oraz zachęt i motywacji do podjęcia nauki.
Dalej  uczestnicy  doskonalili  umiejętności  haftu  krzyżykowego  na  kanwie,  haftu  rechelie, 
i  łańcuszkowego  a  także  samodzielnie  wykonywali  drewniane  ramy  na  warsztaciki  tkackie, 
prowadzona była  nauka węzłów tkackich,  prace pomocnicze  a  także  wspólne słuchanie  radia, 
czytanie prasy.
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Głównym  perspektywicznym  celem  prowadzenia  zajęć  terapeutycznych  w  pracowni  tkactwa 
ręcznego  kroju  i  szycia  jest  przygotowanie  uczestników  do  pracy  w  zakresie  wykonywania 
przedmiotów dekoracyjno – użytkowych. Ów cel jest osiągany między innymi  przez :
- nabywanie,  rozwijanie i utrwalanie nabywanych przez uczestników różnych  umiejętności, 

jak choćby zręczności manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej,   orientacji przestrzennej 
czy myślenia logicznego;

- praktyczne poznawanie sposobów wykonywania przedmiotów użytkowych   i dekoracyjnych 
z różnych materiałów (materiały tekstylne, wełna, kordonek, pasmanteria, sznurek, itp.)

- naukę:  tkania  kolorowych  gobelinów,  haftu ręcznego,  szydełkowania,  robótek  na drutach, 
szycia ręcznego jak też  naukę podstaw kroju i szycia maszynowego;

- wdrażanie uczestników do dbałości o własny warsztat pracy;
- kształtowanie  wytrwałości,  samodzielności  oraz   nawyków  oszczędzania  surowców 

i materiałów;
- kształtowania  odpowiedzialności,  ładu,  porządku,  przestrzegania  regulaminu  Warsztatu 

i zasad BHP;
- wdrażanie uczestników do współżycia i działania w zespole, poszanowania własnej i cudzej 

pracy oraz własności.
Ważnym elementem wszystkich  działań  rehabilitacyjnych,  nie  tylko  w pracowni  tkactwa,  jest 
tworzenie przez kadrę Warsztatu  atmosfery zaufania  i życzliwości oraz promowanie każdego, 
nawet najdrobniejszego sukcesu poszczególnych  uczestników, ponieważ pochwała bardzo często 
bywa najlepszą motywacją do nauki. 
Wśród metod pracy w tej  pracowni możemy wyróżnić:  metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy, pogadanka, rozmowa, dyskusja, 
opis, instrukcje, metody praktyczne w tym: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych przez 
terapeutę, ćwiczeń, realizacja zadań wytwórczych, odtwarzania, metody oglądowe w tym: pokazu 
i  obserwacji,  przykładu,  bezpośredniego  odbioru,  objaśniająco  –  poglądowe  takie  jak:  pokaz, 
lektura,  audycje  radiowe  i  telewizyjne,  stosowanie  wzmocnień  pozytywnych,  instruktarz 
bezpośredni, prezentację.
Ostatnią  ale  bardzo potrzebną  mającą  ogromne  znaczenie  w procesie  rewalidacji  uczestników 
pracownią  funkcjonującą  w  naszym  Warsztacie  jest  pracownia  muzyczno-choreograficzna 
w której w ramach zajęć realizowano następujące zadania:

1. Uwrażliwianie uczestników na piękno muzyki i słowa.
2. Diagnoza nowoprzyjętych uczestników pod kątem ich możliwości psychofizycznych, 

intelektualnych   i muzycznych.
3. Czuwanie  nad  muzycznym  i  umysłowym  rozwojem  uczestników  poprzez 

indywidualizację oddziaływań (zgodnie  z założeniami ortodydaktyki), mobilizację do 
pracy i dostrzeganie nawet drobnych postępów, budowanie w uczestnikach poczucia 
sprawstwa i sukcesu. 

4. Przygotowywanie  imprez  okolicznościowych  –  oprawa  słowno  –  muzyczna 
(karnawałowa zabawa taneczna, montaże artystyczne związany z Dniem Zakochanych, 
Dniem  Kobiet,  tradycją  Świąt  Wielkanocnych,  obchody  Święta  Rodziny,  VII 
Ogólnopolski  Konkurs  Piosenki  „Śpiewajmy  razem  Radom  2010”,  spotkania 
muzyczne przy ogniskach i grillach, wycieczki krajoznawcze i wyjazdy o charakterze 
pielgrzymkowym,  tematyczne zabawy taneczne,  występ  związany z obchodami XV 
rocznicy istnienia WTZ, zabawa andrzejkowa i mikołajkowa, montaż dotyczący świąt 
Bożego Narodzenia, zabawa sylwestrowa).

5. Przygotowywanie  oprawy  liturgiczno-muzycznej  podczas  Mszy  Świętych 
(przygotowywanie lektorów, kantorów, psalmistów, a także opracowywanie wezwań 
modlitwy powszechnej  oraz  przygotowywanie  czytających  je  osób;  opracowywanie 
„biuletynu” czyli  zestawu pieśni, psalmów, stosownych aklamacji,  kantyków, części 
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stałych)  oraz posługa organistowska w czasie Mszy: akompaniowanie na organach, 
śpiew.

6. Współpraca z rodzicami – pedagogizacja;  stwarzanie sytuacji  do przeżywania przez 
rodziców radości i satysfakcji z nawet najmniejszych sukcesów ich dziecka. 

7. Udział we wspólnych wyjazdach i wyjściach do miejsc użyteczności publicznej (kino, 
teatr,  muzeum,  kościół,  cmentarz,  wystawa  plastyczna,  restauracja,  wycieczki 
krajoznawcze, zabawy integracyjne, pielgrzymki).

W ramach tej pracowni uczestnicy zajmowali się muzykoterapią, nauką tańca, rytmiką i nauką 
piosenek. Głównym założeniem zajęć było doskonalenie koordynacji ruchowo – wzrokowej jak 
również  podnoszenie  wiedzy  związanej  z  tańcem i  utrwalanie  kroków do tańców:  ludowego, 
towarzyskiego  (np.  tango,  walc).  Ćwiczyliśmy  również  kroki  do  tańców  dyskotekowych  do 
muzyki wybranej i ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem szarf gimnastycznych  (improwizacja 
kierowana).  W  2010  roku  prace  na  zajęciach  były  podzielone  na  kilka  etapów  w  związku 
z  XV- leciem funkcjonowania naszego warsztatu i występów związanych z kalendarzem imprez. 
Systematycznie ćwiczyliśmy i przygotowywaliśmy się do występów artystycznych: 

• Przegląd Twórczości Artystycznej – Pionki - IV
• Ogólnopolski Konkurs Piosenki Integracyjnej – V
• Festyn Rodzinny – V
• Radomskie Dni Godności  – V
• XV – ta  Rocznica Warsztatów Terapii Zajęciowej – XI
• Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych – XII

W  Pionkach  zaprezentowaliśmy  taniec  góralski  oraz  inscenizację  ″Paweł  i  Gaweł″. 
W tańcu  góralskim prezentowała się grupa uczestników, która ma duże poczucie rytmu, dobrą 
koordynację ruchowo-wzrokową i duży zasób zdolności muzycznych. Do nich należą m.in. :  

• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• gościnnie wystąpił były uczestnik XXXXX XXXXX

Uczestnicy  Ci  nie  mieli  problemów  z  ćwiczeniami   ruchowymi  na  zajęciach  zawsze  chętni 
i  aktywni.  Poprawnie  radzili  sobie  z  odtwarzaniem  i  utrwalaniem  kroków  tanecznych. 
W inscenizacji pt. ″Paweł i Gaweł ″ wzięła udział grupa, która ma problemy emocjonalne.

 Muzykoterapia Dla tej  grupy przebywanie czy skupienie się przez dłuższą chwilę nad 
jednym  zagadnieniem  stanowi  problem a  jednak  zadanie  wykonali  poprawnie.  Grupa  ta  też 
chętnie bierze udział w występach, lubi prezentować się przed publicznością dzięki czemu wierzy 
we własne siły i możliwości twórcze. Grupę te tworzą: 

• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX
• XXXXX XXXXX

Uczestnicy bardzo przeżywali swój występ w Pionkach, starali się dobrze współpracować 
w grupie w celu osiągnięcia zbiorowego sukcesu. 
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W Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Integracyjnej brała udział i zdobyła nagrodę publiczności 
XXXX XXXX z piosenką: ″ Dmuchawce, latawce″. W choreografii do tej piosenki występowała 
grupa uczestników, która improwizowała ćwiczenia rytmiczne kierowane z szarfami. 
W występach z okazji Dni Godności zaprezentowaliśmy tańce wcześniej już przygotowane jak 
również nowo wyćwiczone. Potraktowaliśmy to jak próbę generalną przed jubileuszem warsztatu. 
Przygotowaliśmy  dodatkowo  program  kabaretowy  i  piosenki  w  wykonaniu  XXXX  XXXX, 
wcześniejszego laureata II i III Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Integracyjnej. 
Festyn  Rodzinny traktowany jest  zawsze  wyjątkowo biorą  w nim udział  wszyscy uczestnicy.  
W  programie  zaprezentowane  były  piosenki,  wiersze,  tańce  o  tematyce  familijnej  jako 
podziękowanie rodzicom uczestników. 
W XV rocznicę warsztatu prezentowaliśmy program, który był odzwierciedleniem naszej rocznej 
pracy.  W  tym  programie  również  wzięli  udział  wszyscy  uczestnicy.  Prezentowaliśmy  tańce 
ludowe  np.  góralski,  tańce  towarzyskie  tango  (  Takie  tango),  walc  (Noce  i  dnie),  tańce 
indywidualne np. improwizacja uczestniczki  XXXX XXXX do muzyki Shakiry w tle ćwiczenia 
ruchowo-rytmiczne w wykonaniu:

• XXXX XXXX
• XXXX XXXX
• XXXX XXXX.

W układzie satyrycznym ″Jezioro Łabędzie″ wystąpili:
• XXXX XXXX
• XXXX XXXX
• instruktor   XXXX XXXX

W programie  wystąpili  również  soliści  ze  swoim własnym repertuarem,  artyści  z  programem 
kabaretowym  oraz  specjalnie  przygotowany  montaż  kabaretowy  przedstawiający  historię 
warsztatu. Wykonane piosenki związane były tematycznie z życiem placówki. Do zabaw chętnie 
włączali  się  też  instruktorzy,  nauczycielka  ze  Specjalnego  Ośrodka  dla  Dzieci  Niewidomych 
i  Słabo Widzących  XXXX XXXX, były uczestnik naszego Warsztatu  XXXX XXXX, rodzic 
XXXXX XXXXX jak  również  zaproszony zespół  muzyczny  z  solistką  p  XXXXX XXXXX. 
Ponadto  przygotowany  został  taniec  estradowy  kan-kan,  który  zatańczyli  uczestnicy 
z instruktorkami warsztatu i rodzicem. Zadania i cel został osiągnięty wszyscy dobrze się bawili. 

Pracownia  muzyczno-choreograficzna  współpracuje  z  innymi  pracowniami,  które 
pomagają  nam  w  charakteryzacji,  w  szyciu  strojów  i  w  dekoracji.  W  związku  z  występami 
i  tańcami  warsztat  zakupił  nowe płyty  z  wybraną  muzyką,  materiał  na szycie  strojów, ozdób 
i  obuwia  charakterystycznego  dla  danych  tańców.  Ubiór  był  ważnym  dodatkiem  do 
wykonywanego występu dawało to efekt założonego celu. Przy wyborze opracowanego układu 
tanecznego  uwzględniliśmy  potrzebę  rozwojową  uczestników  jak  i  zainteresowania  grupy 
tanecznej. Szczególnie w tańcach współczesnych gdzie mogli decydować o  wyborze podkładu 
muzycznego i zgłaszali propozycje do układu choreograficznego np. XXXXXX sam zadecydował 
o śpiewaniu piosenki ″Takie tango″. O Zmiany poprosiła B. Rafalska do choreografii walca ″Noce 
i dnie″ w których czuła się lepiej  i pewniej. Podczas tańca uczestnicy wyrażają swoje uczucia 
odzyskują poczucie swobody,  tworzą własne kompozycje ruchowe. Zajęcia pomagają rozwijać 
umiejętności  obserwacji  ukierunkowanej,  spostrzegawczości  i  doskonalić  koncentrację  uwagi. 
Podnoszą poziom wiedzy związanej  z tańcem i muzyką.  Przez cały rok można zaobserwować 
zdrową rywalizację i rozwijanie swoich możliwości. Brawa publiczności są nagrodą i zapłatą  dla 
uczestników,  rodziców  i  instruktorów  za  ich  pracę,  wysiłek  emocjonalny  i  fizyczny  oraz  za 
odwagę zaprezentowania się szerokiej publiczności.
Muzykoterapię w roku sprawozdawczym prowadziliśmy indywidualnie i grupowo. W technikach 
muzykoterapeutycznych  mających  zastosowanie  w  usprawnieniu  osób  niepełnosprawnych 
szczególnie przydatna jest choreoterapia – czyli taniec leczniczy. Zajęcia obejmowały ćwiczenia 
rytmiczno-taneczne i tańce prowadzone przy akompaniamencie muzyki dobranej do rodzaju i celu 
ćwiczeń. W zajęciach pracowni wykorzystywaliśmy muzykę klasyczną – Betthovena, Starussa, 
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Czajkowskiego,  muzykę  ilustracyjną  i  muzykę  taneczną tzn.  tańce  ludowe,  tańce  towarzyskie, 
uczestnicy słuchali muzyki  z różnych krajów europejskich, muzykę ludową różnych regionów 
Polski, poznawali wesoły świat operetki, muzykę biesiadną itd..
Uczestnicy  podczas  zajęć  dbali  o  prawidłową  sylwetkę  przy  śpiewaniu  i  poruszaniu  się. 
Wykonywali  ćwiczenia  emisyjne,  intonacyjne  i  słuchowe.  Tworzyli  akompaniamenty  na 
instrumentach perkusyjnych do wybranych utworów i piosenek. Na zajęciach uczestnicy poznali 
elementy  tańców:  góralskich,  walca,  kan  –  kana,  tango.  Uczestniczy  tworzyli  własne 
improwizacje ruchowe. Rozwijali wyobraźnię ruchowo – przestrzenną wykonując ćwiczenia ze 
zmianą kierunku ruchu, improwizacje z rekwizytami do muzyki i układy ruchowe do poznanych 
piosenek. Aktywnie słuchali muzyki: S. Prokofiewa z Symfonii klasycznej D – dur, A. Vivaldi 
„ Cztery pory roku” - Jesień, Zima, M.K. Ogiński „Polonez a – moll”,E. Griga „W grocie króla 
gór”i  utworów Fryderyka  Chopina.  Zajęcia  choreograficzne  obejmowały ćwiczenia rytmiczno-
taneczne,  oddechowe,  tańce  towarzyskie,  ludowe,  zabawy  i  improwizacje  taneczne.  Ruch 
z muzyką to także gimnastyka ciała, poprawiająca krążenie i oddychanie. Prowadzi to do poprawy 
samopoczucia  uczestnika  i  zwiększa  możliwości  wyrównawcze  mechanizmów 
samoregulacyjnych.   Zabawy ruchowe mają z pewnością charakter terapeutyczny.
Wszystkie  formy ruchu,  ćwiczenia  taneczne  i  tańce  prowadzone  były  przy  akompaniamencie 
muzyki  mechanicznej  dobranej  do  rodzaju  i  celu  ćwiczeń.  Zajęcia  choreograficzne  były  dla 
uczestników źródłem ekspresji, dawały im możliwość doświadczenia sprawności własnego ciała, 
co pomagało im kształtować pozytywny obraz siebie. 
Zajęcia  te  dawały  uczestnikom  wiele  radości,  możliwości  samorealizacji  oraz  podniesienia 
poczucia własnej wartości.
Miały pozytywny wpływ na psychikę uczestnika, wywołując dodatnie napięcia, które stymulują 
aktywność  ruchową.  Technika  improwizacji  ruchowej  pomagała  w akceptacji  własnego  ciała, 
kształtując wyobraźnię ruchowo-przestrzenną, pomagała pozbyć się ruchów mimowolnych.
W czasie  tych  zajęć  uczestnicy  pozbywali  się  negatywnych  emocji,  takich  jak:  gniew,  złość, 
nienawiść. Ważny jest też element relaksacji, który oddziałuje zarówno na system nerwowy, jak 
też na pobudzenie wyobraźni  i inwencji twórczej. W czasie zajęć często  dominowała atmosfera 
zabawy i  odprężenia.  Ważną  rolą  tych  zajęć  były  ćwiczenia  mimiki  gestów,  które  pozwalają 
określić przeżycia osób.
Zajęcia tego typu uczą wrażliwości, ekspresji, rozwijają intelektualnie, kształcą pamięć, uwagę, 
doskonalą umiejętności językowe i poprawiają dykcję. Na zajęciach uczestnicy konstruktywnie 
reagowali  na  niepowodzenia,  chętnie  powtarzali  polecenia  lub  sami  prosili  o  pomoc. 
Wykazywali  cechy integracji  w grupie,  angażowali  się  w prace  zespołowe.  Zachowywali  się 
zgodnie z normami interpersonalnymi w relacji kolega - kolega, okazując sobie przy tym dużą 
tolerancję   i zrozumienie. 
Dobór treści programowej dostosowany był do potrzeb i zainteresowań uczestników i warsztatu. 
Nowe  treści  i  zadania  były  wprowadzane  stopniowo  w  myśl  zasady  stopniowania  trudności. 
Głównym założeniem zajęć było  ukazanie  zasadności  kształtowania  poczucia  rytmu,  harmonii 
ruchu,  rozwijanie  uzdolnień  tanecznych  oraz  wrażliwości  na  piękno.  Poza  tym  stworzenie 
uczestnikom  możliwości  do  twórczego  wyrażania  siebie  oraz  odtwórczej  ekspresji  ruchowej. 
Przykładem są uczestnicy :
XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXX 
XXXXX ( przez cały rok można było zaobserwować ich siłę walki). Podczas tańca wyrażali swoje 
uczucia odzyskiwali poczucie swobody tworzyli własne kompozycje ruchowe.
Cele szczegółowe zajęć to:

• Zaspokajanie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej
• Kształtowanie koordynacji przestrzenno-ruchowej oraz estetyki ruchu, doskonalenie 

wyczucia rytmu
• propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
• rozwijanie wrażliwości muzycznej
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• popularyzacja tańców narodowych, ludowych, nowoczesnych
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień muzycznych i postawy twórczej
• kształtowanie odpowiedzialności  indywidualnej i zbiorowej
• wdrażanie podstawowych zasad czystości oraz zasad higieny związanej z aktywnością 

ruchową
• prezentowanie układów tanecznych na uroczystościach warsztatu

Najlepszym  sprawdzianem  dla  uczestników  wkładu  pracy  w  naukę  w  pracowni  muzyczno 
choreograficznej jest publiczny występ z którym trzeba się zmierzyć. Brawa widzów są zawsze 
wyrazem docenienia ich trudu włożonego w osiągniecie sukcesu, takim sukcesem zakończyła się 
praca wykonana podczas przygotowania do obchodów 15-tej rocznicy powstania Warsztatu. 
Efekt  końcowy tej  pracy zaprezentowany podczas  rocznicowego  występu  uczestników w Sali 
Koncertowej  Urzędu  Miejskiego  przeszedł  nasze  wszelkie  oczekiwania,  uczestnicy 
zaprezentowali się znakomicie i zostali za to nagrodzenie rzęsistymi brawami.
 Zajęcia z choreoterapii dają możliwość wyrażania własnych emocji i ekspresji. Poza walorami 
estetycznymi  pozwalają  uczestnikom kreować  wizerunek  własnej  osoby,  rozwijać  uzdolnienia 
i  reagować  na  własne  pomysły.  Wdrażają  uczestników  do  pracy  zespołowej,  wewnętrznej 
dyscypliny,  ćwiczą pamięć, uwagę a przede wszystkim pozwalają im uwierzyć we własne siły 
i  możliwości.  Obserwując  uczestników,  widać  duże  zainteresowanie  i  chęć  do  uczestniczenia 
w zajęciach.
Zajęcia  muzyczno – choreograficzne cieszyły się wśród uczestników dużą popularnością, mogli 
oni wyrażać siebie poprzez muzykę, ruch i taniec. Zajęcia  z muzykoterapii i choreoterapii były 
dla uczestników źródłem ekspresji,  dawały im możliwość doświadczenia sprawności własnego 
ciała, co pomagało kształtować pozytywny obraz siebie. 
W  wyniku  pracy  pracowni   nastąpił  u  uczestników  rozwój  mowy  poprzez  śpiew,  recytację 
wierszy, wyczucie rytmu, lepszą koordynację ruchów, lepszą pamięć. Wiara w siebie pozwoliła 
im rozwijać zainteresowania, chętniej przystępowali do różnych konkursów chcąc zmierzyć się 
z innymi i pochwalić zdolnościami.
Wśród metod pracy w tej  pracowni możemy wyróżnić:  metody słowne takie jak: dostarczanie 
wiadomości, społecznego porozumiewania się na drodze umowy (pochwały, zakazy, upomnienia), 
pogadanka,  rozmowa,  dyskusja,  opis,  instrukcje,  metody  praktyczne  w  tym:  samodzielnych 
doświadczeń,  zadań  stawianych  przez  terapeutę,  ćwiczeń,  realizacja  zadań  wytwórczych, 
odtwarzania,  metody  oglądowe  w  tym:  pokazu  i  obserwacji,  quiz,  metoda  małych  kroków, 
heureza,  bezpośredniego odbioru,  objaśniająco – poglądowe takie  jak:  pokaz,  lektura,  audycje 
radiowe  i  telewizyjne,  samodzielnego  dochodzenia  do  wiedzy  w  tym:  problemowa,  drama, 
inscenizacji,  sytuacyjna,  symulacyjna,  stosowanie  wzmocnień  pozytywnych,  instruktarz 
bezpośredni,  prezentację,  trening  umiejętności  zachowań  społecznych  w  tym  trening 
podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, trening asertywności, metodę inscenizacji.
Obok zajęć prowadzonych we wspomnianych wyżej pracowniach, niemałe    znaczenie    miał 
element    pracy    prowadzonej    przez   psychologa  i  rehabilitacji   ruchowej   przez 
rehabilitanta.
Codzienna  praca  z  osobami  niepełnosprawnymi  ma  na  celu  ich  wszechstronny  rozwój,  tzn. 
koncentruje  się  na  systematycznym  rozwijaniu,  przy pomocy  różnych  metod,  ich  sprawności, 
umiejętności i cech indywidualnych do możliwego dla nich maximum i nauczeniu przystosowania 
się  do  oczekiwań  społeczeństwa,  w  którym  żyje.  Efektywna  terapia  wymaga  również 
przystosowania  wymagań  społeczeństwa,  zarówno  pod  względem  technicznym,  jak 
i psychologicznym. 
Rewalidacja psychiczna musi zmierzać do tego, aby osoba niepełnosprawna: realnie oceniała 
swoje możliwości zarówno w życiu codziennym, w pracy zawodowej i w innych formach własnej 
aktywności,  możliwie  szybko  przyjęła  i  pogodziła  się  z  ze  swoją  niepełnosprawnością  i  jej 
skutkami,  dostosowała się do koniecznych ograniczeń, narzuconych jej przez niepełnosprawność, 
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 maksymalnie uaktywniła się i rozwinęła swoje sprawności,   przystosowała się i partycypowała w 
życiu społecznym grupy. Ilekroć w procesie rewalidacji psychicznej mowa jest o motywowaniu 
jednostki  niepełnosprawnej,  wielu  autorów  podkreśla  w  nim  znaczenie  autorewalidacji,  jako 
ukierunkowany,  ale  nierównomierny  proces  mobilizacji  możliwości  jednostki  tkwiących 
w strukturze, organizacji i rozwoju jej organizmu i osobowości. Istotną cechą autorewalidacji jest 
aktywizacja potencjałów rozwojowych tkwiących zarówno w osobowości, jak i organizmie Proces 
autorewalidacji  przebiega  na  trzech  poziomach:  emocjonalnym,  behawioralnym 
i  świadomościowym.  Skuteczność  autorewalidacji  uwarunkowana  jest  przede  wszystkim 
włączeniem  się  jej  w  przebieg  tak  zwanych  pozytywnych  emocji.  Mają  one  duże  znaczenie 
w procesie długotrwałej, psychicznej mobilizacji i to właśnie poprzez wyzwalanie pozytywnego 
nastroju człowiek jest w stanie dążyć do wytyczonego celu. Pozytywny stan emocjonalny jako 
postawa wobec własnej rewalidacji pozwala przezwyciężyć jednostce negatywne emocje traktując 
je jako krótkotrwałe przeszkody. Poziom behawioralny, który obejmuje zarówno proste czynności 
motoryczne,  jak i  złożone zachowania,  w ujęciu autorewalidacji  dotyczy takich zachowań, jak 
dążenie  ku  czemuś,  poszukiwanie,  unikanie,  przeciwstawianie  się  czemuś,  uciekanie. 
Autorewalidacja  na tym poziomie  obejmuje  głównie  zachowania  prospołeczne,  umożliwiające 
jednostce niepełnosprawnej podniesienie własnej wartości i wzrost satysfakcji. Ostatni poziom to 
poziom  świadomościowy  wyrażany  przez  bezpośrednie  i  pośrednie  wypowiedzi  osoby 
niepełnosprawnej. Wypowiedzi te mają szczególnie duże znaczenie dla lepszego poznania siebie, 
jak i dla obniżenia napięć lękowych
Istotą rewalidacji społecznej jest włączenie jednostki w życie społeczne tak, aby czuła się ona 
jego  wartościowym  członkiem  aktywnie  korzystającym  i  pomnażającym  jego  osiągnięcia 
cywilizacyjne.  Prawidłowy  przebieg  rewalidacji  społecznej  determinowany  jest  dwoma 
czynnikami:  wyrażeniem  chęci  do  uczestnictwa  w  społeczeństwie  przez  jednostkę 
niepełnosprawną  oraz  wyrażeniem  chęci  przyjęcia  tej  jednostki  przez  społeczeństwo  jako 
pełnoprawnego  członka.  Możliwe  jest  to  w momencie,  kiedy osoba niepełnosprawna  opanuje 
techniki zachowania się w różnych sytuacjach a społeczeństwo zlikwiduje bariery utrudniające jej 
pełną adaptację.
Codzienna  praca  z  osobami  niepełnosprawnymi  ma  na  celu  ich  wszechstronny  rozwój,  tzn. 
koncentruję  się  na  systematycznym  rozwijaniu  przy  pomocy  różnych  metod,  ich  sprawności, 
umiejętności i indywidualnych cech koniecznych do możliwego dla nich osiągnięcia maksimum, 
nauczeniu przystosowania się do oczekiwań społeczeństwa,  w którym żyje.  Efektywna terapia 
wymaga  przystosowania  wymagań  społeczeństwa,  zarówno  pod  względem  technicznym,  jak 
i psychologicznym. W ramach pracy z osobami niepełnosprawnymi psycholog przeprowadzała 
ćwiczenia  korekcyjno-kompensacyjne,  wsparcie  psychologiczne  doskonalenie  komunikacji 
interpersonalnej, zbieranie inwencji i inicjatywy, motywacji do pracy i nauki, nauczała sposobów 
radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów, współpracowała z rodzicami i opiekunami 
oraz Radą Programową Warsztatu. Współpraca z instytucjami publicznymi, innymi warsztatami, 
stowarzyszeniami  pomagała  we  włączeniu  niepełnosprawnych  do  aktywnego  życia 
w społeczeństwie. Psycholog w pracy rewalidacyjnej w procesie terapeutycznym nauczała zasad 
współpracy  w  grupie  poprzez  poznawanie  norm  i  zasad  pracy  w  zespole,  nauczała  etapów 
podejmowania  decyzji  indywidualnych  i  grupowych,  uczyła  tolerancji  i  kompromisu  wobec 
członków  zespołu.  Jedną  z  metod  kształtowania  i  rozwoju  osobowości  była  stosowana  przez 
psychologa psychoterapia indywidualna i grupowa uczestników. Umożliwiała ona nauczenie się 
umiejętności rozwiązywania i łagodzenia konfliktów, wydobywała z głębi osobowości człowieka 
naturalnej  dobroci  i  życzliwości  oraz  cech  zgodnego  współżycia  z  innymi.  Psycholog 
przeprowadzała  zajęcia  komunikacji  interpersonalnej,  ucząc  zasad  konstruktywnego 
komunikowania się, pokazywała blokady i bariery istniejące w komunikacji i uczyła skutecznego 
słuchania  i  wyrażania  własnych  poglądów.  Zajęcia  z  asertywności  kształtowały  umiejętność 
rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych (wgląd) i innych (empatia), pozwalały na naukę 
skutecznych  sposobów  mówienia  „nie”  i  obrony  własnych  opinii.  Istotną  rolę  w  pracy 
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terapeutycznej odgrywały zajęcia nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem, które uczyły 
rozpoznawania  reakcji  organizmu  na  stres,  znaczenia  wypoczynku  dla  zdrowia  fizycznego 
i  psychicznego,  radzenia  sobie  z  przeżywanymi  napięciami  i  emocjami.  Istotnym  zadaniem 
psychologa było również konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji uczestników we 
współpracy  z  Radą  Programową  Warsztatu.  Dwa  razy  do  roku  psycholog  przeprowadzała 
wspólnie z Rada Programową ocenę postępów uczestnika i  ocenę indywidualnych programów 
terapeutycznych. W związku  z przyjęciem nowego uczestnika psycholog przeprowadzała wywiad 
z  rodzicami,  analizę  dokumentacji,  wydawała  opinię  o  kandydacie  do  MOPS  –  u  Działau 
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Współpraca  z  Komisją  ds.  Orzecznictwa  Osób 
Niepełnosprawnych powodowała konieczność wydania orzeczenia psychologicznego uczestniczce 
warsztatu. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne pozwalały na stymulowanie ogólnego rozwoju 
osoby,  ćwiczenie  koncentracji,  uwagi,  usprawnianie  koordynacji  wzrokowo-ruchowej, 
kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania, uczyły umiejętności pisania i czytania 
oraz  liczenia,  rozbudzały zainteresowania  i  podnosiły  motywację  do pracy i  nauki.  W swojej 
pracy z niepełnosprawnymi psycholog oddziaływała werbalnie na uczestników warsztatu poprzez 
dyskusję, rozmowy, wsparcie psychologiczne. Interakcje słowne między terapeutą, a uczestnikiem 
pozwalały wyjaśnić powiązania między trudnościami życiowymi, a przejawianymi zaburzeniami, 
uczyły  umiejętności  poprawnego  rozwiązywania  problemów,  umożliwiały  kształtowanie 
pozytywnych  postaw  uczestników.  Dla  osób  upośledzonych  umysłowo  szczególne  znaczenie 
miało  zdobywanie  umiejętności  rozpoznawania  znaków powszedniej  informacji,  nauka adresu 
zamieszkania,  poznawanie numerów alarmowych i  sposobu ich użycia  w przypadku zagrożeń. 
Psycholog  w przypadku  osób samodzielnie  poruszających  się  po  mieście  uczyła  umiejętności 
oceny  sytuacji  na  drodze  poznawania  podstawowych  zasad  ruchu  drogowego  pieszych. 
Przeprowadzając  proces  terapii  szczególną  wagę  przywiązywała  psycholog  do  współpracy 
i  indywidualnego  kontaktu  z  rodzicami,  we współczesnym  podejściu  do  strategii  rehabilitacji 
bardzo silnie  akcentuję  się  udział  rodziny w tym procesie.  Więzi  uczuciowe,  łączące  dziecko 
niepełnosprawne  z  pozostałymi  członkami  rodziny,  są  istotnym  motywem  do  przejawiania 
aktywności w trakcie terapii. Dlatego integralną częścią rehabilitacji jest przygotowanie rodziny, 
wszystkich  specjalistów oraz  całego  społeczeństwa  do wzajemnego  współdziałania  z  osobami 
niepełnosprawnymi.  Wiele  zaburzeń  funkcjonowania  jednostki  jest  konsekwencją  braku  lub 
niedostatecznego zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych. Współpraca z rodzicami ma za 
zadanie  przełamywanie  stereotypów,  kształtowanie  właściwych  postaw  rodzicielskich, 
naprowadzanie na właściwe zachowania wobec dzieci i pełną akceptację ich niepełnosprawności. 
W  celu  ustalenia  postępów  w  procesie  rehabilitacji  psycholog  przeprowadzała  badania 
z Dojrzałości Społecznej, co pozwoliło na udokumentowanie rozwoju zaradności poszczególnych 
uczestników,  potencjału  rozwojowego  zachowań  pro  społecznych  i  uspołecznienia. 
W  poszczególnych  pracowniach  psycholog  przeprowadzała  obserwację  uczestników  czynną 
i bierną, co dawało dodatkową możliwość poznania zachowań uczestników w grupach. W trakcie 
prawidłowo prowadzonej i dobrze zorganizowanej terapii, niepełnosprawni uczestnicy uczyli się 
odpowiedzialności.  Musieli  zdobywać umiejętności w miarę samodzielnego codziennego życia, 
próbowali swoich sił w nauce różnych czynności i umiejętności.
Rehabilitacja psychologiczna traktowana jest jako pomoc osobie upośledzonej umysłowo w jej 
przystosowaniu  się  do  życia.  U  podstaw  tej  rehabilitacji  leży  akceptacja  niepełnosprawności 
i polega ona na motywowaniu osoby o obniżonej sprawności do osiągnięcia sukcesu.  Motywacja 
rozumiana jest tu jako czynnik decydujący o efektywności działania nastawionego ku określonym 
celom  lub  unikania  ich,  dlatego  jednostka  upośledzona  poddawana  rehabilitacji  musi  umieć 
formułować  cele  do  których  chciałaby  dążyć,  lub  zrezygnować  z  tych,  które  ze  względu  na 
niepełnosprawność nigdy przez nią nie zostaną osiągnięte.   W rewalidacji osób upośledzonych 
trwale na zdrowiu oddziałujemy (w aspekcie ich zaburzeń i opóźnień rozwojowych) na trzech 
płaszczyznach:  usprawnienie  lub  rehabilitacja  fizyczna,  psychoterapia,  rehabilitacja  społeczna, 
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socjalizacja  lub  resocjalizacja.  Rewalidację  można  więc  ogólnie  określić  jako  wychowanie 
specjalne jednostek upośledzonych, zmierzające do najpełniejszego ich rozwoju.  
       Kierunki działań rewalidacyjnych:
1. maksymalne rozwijanie tych sił biologicznych, zadatków i cech, które są najmniej uszkodzone; 
2. wzmacnianie (fortioryzacja) i usprawnianie uszkodzonych sfer psychicznych lub fizycznych; 
3. wyrównywanie  (kompensacja)  i  zastępowanie  (substytucja)  deficytów  biologicznych 
i rozwojowych              
Każdej  osobie  niepełnosprawnej  (posiadającej  orzeczenie  o  niepełnosprawności),  przyjętej 
w poczet uczestników WTZ  mamy obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne.
Mogą to być, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestnika, zajęcia:
*  rozwijające,
* kompensujące,
* korygujące,
* usprawniające,
* terapeutyczne,
* wyrównujące:„rewalidacja”  zaburzonych  funkcji  czy  organów,  wyrównywanie  braków 
programowych
    Zasady jakimi  kierowała  się  psycholog  w ramach  pracy rewalidacyjnej  nie  odbiegały  od 
podstawowych zasad pedagogiki specjalnej, uwzględniały specyfikę zajęć indywidualnych:       
1.Stawianie  zadań  dostosowanych  do  możliwości  uczestnika  i  zapewnienie  warunków  do 
poprawnego wykonywania ćwiczeń. 
2.Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do 
bardziej złożonych. 
3.Zapewnienie  warunków  do  utrwalania  prawidłowych  umiejętności  i  likwidowania 
niekorzystnych nawyków. 
4.Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności osoby 
5.Mobilizowanie  uczestnika  do  wykonywania  zadań  poprzez  stosowanie  różnorodnych  form 
ćwiczeń 
6.Możliwie  pełna  indywidualizacja  pracy  z  każdą  osobą  niepełnosprawną. 
Możemy wyodrębnić podstawowe zasady rewalidacji:
1. Zasada akceptacji, zgodnie z którą uczestnik z racji upośledzenia ma inne potrzeby oraz prawo 
do szczególnej pomocy;
2. Zasada pomocy, która ma na celu aktywizację sił biologicznych i usamodzielnienia się;
3. Zasada indywidualizacji, która zakłada konieczność dostosowania treści kształcących, metod, 
środków i organizacji nauczania do możliwości indywidualnych w celu optymalnego rozwoju;
poczucia lęku, niepewności, dążyć do harmonijnego rozwoju człowieka, na tej bazie kształtować 
właściwą motywację uczestnika w podejmowaniu dalszych wysiłków w nabywaniu wiadomości 
i  umiejętności.   Znajomość potrzeb uczestnika,  ich specyfiki  i  nasilenia,  poznanie środowiska, 
z którym jest on związany i współzależny od niego, to podstawowe warunki przy planowaniu 
i organizowaniu programu rewalidacji przez psychologa. Rewalidacja i proces kształcenia osób 
niepełnosprawnych intelektualnie są ściśle ze sobą powiązane. Zadaniem kształcenia powinno być 
rozbudzanie, rozwijanie i utrwalanie w każdym człowieku uzdolnień, które posiada. Dodatkowo 
w przypadku człowieka niepełnosprawnego intelektualnie proces edukacji wymaga specjalnych 
środków oddziaływania, ponieważ nie może on sprostać oczekiwaniom i wymaganiom otoczenia. 
Dlatego  potrzebna  jest  pomoc  korekcyjna,  usprawniająca  i  kompensacyjna  realizowana 
w  ramach  zajęć  rewalidacji  indywidualnej.  Rewalidacja   oznacza  przywrócenie  człowiekowi 
pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym,  z zaplanowanymi celami,  uwzględniającym 
wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną, usprawnianie zaburzonych 
funkcji  rozwojowych  i  intelektualnych.  Celem  oddziaływań  rewalidacyjnych   jest  rozwój 
i  aktywizowanie  tych  wszystkich  właściwości  intelektualnych  i  osobowości  uczestnika,  które 
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umożliwią  mu  pełne  uczestnictwo  w  procesie  dydaktyczno-wychowawczym  realizowanym 
w warsztacie,   a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia. 
     Zarysowują się więc dwa aspekty pracy rewalidacyjnej:   dydaktyczny – uzupełnienie  luk 
w  przyswojonym  przez  osobę  materiale  nauczania,  terapeutyczny  –  wyrównanie  defektów 
rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo-wychowawcze,  oraz kształtowanie 
akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych.
       Aby osiągnąć tak postawiony cel należy zrealizować następujące zadania szczegółowe: 
wyrównanie  niedoborów  i  zaburzeń  rozwojowych,  doprowadzenie  uczestnika  do  poprawnego 
posługiwania się mową czytaną i pisaną oraz wyrównanie innych trudności w nauce szkolnej, 
kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju osoby, rozwijanie i doskonalenie zmysłów, 
rozwijanie  autoorientacji  i  orientacji  przestrzennej,  ćwiczenie  analizy  i  syntezy  wzrokowej, 
ćwiczenie  analizy  i  syntezy  słuchowej  oraz  słuchu  fonematycznego,  rozwijanie  koordynacji 
wzrokowo-słuchowej,  słuchowo-ruchowej,  rozwijanie  sprawności  manualnej 
i motorycznej, ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej, kształtowanie i rozwijanie różnych 
procesów poznawczych,  rozwijanie  i  doskonalenie  mowy i  innych  systemów komunikowania, 
rozwijanie procesów myślenia, wydłużanie czasu koncentracji uwagi korygowanie niepożądanych 
społecznie  zachowań  poprzez  udział  w  zajęciach  socjoterapeutycznych  i  programach 
stymulacyjno-terapeutycznych, wspomaganie nauki czytania i pisania, liczenia, mierzenia, inne, 
wynikające z potrzeb indywidualnych uczestników. 
Do podstawowych  zasad psychologicznych,  które muszą  być  uwzględnione  w tej  rehabilitacji 
zalicza się ujmowanie problemów i potrzeb osoby upośledzonej  całościowo i  wieloaspektowo, 
gdyż człowiek stanowi jedność bio-psycho-społeczną: 

• przystosowanie środowiska społecznego i fizycznego do potrzeb tych osób:
• aktywność własną jednostki upośledzonej umysłowo w procesie rehabilitacji:

W  pracy psychologicznej z osobami niepełnosprawnymi konieczne jest :
• umiejętne  zindywidualizowanie,  włączenie  upośledzenia  i  jego  skutków  w  pojęcie 

jednostki o sobie, zaczynając od wzmocnienia poczucia własnej wartości przez pozytywną 
ocenę  posiadanych  cech  i  wyrobienie  umiejętności  w  dokonywaniu  prawidłowej 
wartościującej oceny siebie

•   pomaganie w wytwarzaniu obrazu siebie,  w którym pozytywy przewyższają  znaczenie  
istniejących negatywów 

Opanowanie  umiejętności  (technik  społecznego  bytowania)  potrzebnych  w życiu  codziennym 
przez osobę niepełnosprawną jest jednym z głównych celów jej rehabilitacji społecznej, ponieważ 
prowadzi do odzyskania szacunku dla siebie samego, jak i dla odzyskania niezależności fizycznej. 
A niezadowalający stopień opanowania ich może powodować niepowodzenia i trudności w życiu 
osobistym,  w  pracy  zawodowej  oraz  w  przystosowaniu  do  wymagań  grup  społecznych. 
Wśród  wielu  form  pomocy  uczestnikom  psycholog  stosowała  socjoterapię, której  formuła 
dopasowana jest do potrzeb, możliwości zainteresowań osób w niej uczestniczących. Socjoterapia 
adresowana była głównie do osób z trudnościami w zachowaniu i przystosowaniu.  Socjoterapia 
pozwala na poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania osób przez nawiązywania 
właściwych  kontaktów  z  rówieśnikami,  zmniejszanie  napięć  oraz  niepokojów  wywołanych 
stresującymi sytuacjami dnia codziennego, zapobieganie wadliwej adaptacji osób do warunków 
życia  i  wymagań  otoczenia  poprzez  uczenie  ich  pozytywnego  patrzenia  na siebie  i  otoczenie. 
Terapeutyczny charakter socjoterapii polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych, które 
podczas  grupowych  spotkań  sprzyjają  odreagowaniu  napięć  emocjonalnych,  dostarczają 
uczestnikom  doświadczeń  korekcyjnych  i  kompensujących.  Jedną  z  metod  kształtowania 
i  rozwoju  osobowości  stosowaną  przez  psychologa  w  terapii  zajęciowej  była  psychoterapia. 
Dzięki  niej  człowiek  uczy  się  rozwiązywać  swoje  konflikty,  poznaje  siebie,  kształtuje  swoją 
świadomość, motywację, pragnienia i dążenia. Ma ona na celu wspomaganie rozwoju jednostki, 
polegające  na  wywoływaniu  zmian  w  jej  osobowości.  W  psychoterapii  zasadniczym 
mechanizmem wpływania na jednostkę jest  naturalna tendencja wybierania przez osoby takich 
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wartości   i  zachowań,  które  ze  swego  osobistego  punktu  widzenia  uznają  one  za  korzystne. 
Działania psychoterapeuty koncentrują się na ukazywaniu podopiecznemu bogactwa możliwości 
różnorodnych wartości. 
Prowadzona  indywidualna  i  grupowa  terapia  uczestników  pozwalała  na  ich  jak  najpełniejszy 
rozwój społeczny, poznawczy i osobowościowy, biorąc pod uwagę stopień ich niepełnosprawność 
i poziom rozwoju umysłowego. Psychoterapia indywidualna stanowi interakcje między dwiema 
osobami.  Grupowa to  wykorzystywanie  interakcji  między niepełnosprawnym a  psychologiem 
w grupie.   W terapii  zajęciowej  zarówno grupowej  jak i  indywidualnej,  dużą rolę  odgrywają 
elementy  psychoterapii  pozytywnej,  umożliwiającej  osobie  nauczenie  się  umiejętności 
rozwiązywania i łagodzenia konfliktów. Uczy ona wydobywania  z głębi osobowości człowieka 
W  ramach  zajęć  psycholog  prowadziła  ćwiczenia  korekcyjno  -  kompensacyjne często  jest 
zamiennie stosowane z określeniem korekcyjno - wyrównawcze,  co może być rozumiane jako 
usprawnianie deficytów rozwojowych  i wyrównywanie braków funkcji narządów uszkodzonych 
przez inne narządy. Przykładowo kompensacja wzroku odbywa się poprzez percepcję słuchowo - 
dotykowo - ruchową ,  węchowo - smakową co umożliwia  powstanie  wyobrażeń zastępczych. 
U  osób  społecznie  niedostosowanych,  wychowawczo  zaniedbanych  kompensacją  będzie 
kształtowanie właściwych przebiegów procesów emocjonalnych w kontaktach interpersonalnych 
w atmosferze spokoju, życzliwości                   i pomocy.                                        
Celem działań kompensacyjno - korekcyjnych organizowanych dla osób nieharmonijnie 
rozwijających się jest : 
a. stymulowanie ogólnego rozwoju osoby 
b. korygowanie zaburzonych funkcji przez: 
-ćwiczenie koncentracji, rozwijanie spostrzegawczości 
-usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej i sprawności manualnej 
-rozwijanie percepcji słuchowej 
-kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli 
c. zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu 
d. wyrobienie u tych osób cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie 
w systemie szkolnym, rozbudzenie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki. 

Wiedzę o samym sobie, uświadomienie sobie własnych wartości uczestnicy mogli  kształtować 
przez spotkania z psychologiem zawierające wartości psychoterapii Dobór form i rodzaju zajęć 
zależny  jest  od  terapeuty,  który  powinien  uwzględnić  indywidualne  potrzeby  i  możliwości 
uczestników terapii  zajęciowej.  Formy oddziaływań werbalnych  opierają  się  na  interakcjach 
słownych między terapeutą  a uczestnikiem. Psycholog tłumaczy różne sytuacje i wyjaśnia sens 
powiązań między trudnościami życiowymi a przejawianymi zaburzeniami, interpretuje przeżycia 
i  zachowania  uczestników.  Odwoływanie  się  do  technik  opartych  na  psychoterapii  umożliwia 
kształtowanie  postaw  pozytywnych  u  wychowanków,  rozwijanie  umiejętności  nawiązywania 
wzajemnych  kontaktów,  zaspokojenie  podstawowych  potrzeb  psychospołecznych.  Realizacja 
działań rewalidacyjnych będzie nieco inna dla osób niewidomych,  niedosłyszących,  a inna dla 
osób upośledzonych umysłowo.  Dla tych  ostatnich formą kompensacji  będzie zastąpienie zbyt 
skomplikowanych  struktur  poznawczych  uproszczonymi  informacjami,  bądź  działaniami 
praktycznymi.  Praca rehabilitacyjna z niepełnosprawnym powinna również kompensować jego 
dysfunkcję  fizyczną  lub  psychiczną  w oparciu  o  szczególne  uzdolnienia  czy  predyspozycje. 
Zawsze należy więc dobrze poznać osobę, wyszukać jej najmocniejsze strony i na tym oprzeć 
proces  kompensacji.  Korygowanie  u osób upośledzonych  polega  najczęściej  na  eliminowaniu, 
modyfikacji różnych układów narządów sensorycznych, ruchu, mowy, itp.

Celem  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  jest  ich  wszechstronny  rozwój  na  miarę 
indywidualnych  możliwości,  przygotowanie  do  codziennego  życia,  tak  by  umiały  sterować 
własnym zachowaniem. W uzyskaniu tych celów stosujemy różne treningi.
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Trening interpersonalny - umożliwia poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi: jakie 
pierwsze wrażenie się wywołuje, jak się jest postrzeganym przez innych, jakie własne zachowania 
ułatwiają, a jakie utrudniają nawiązywanie bliskich związków z ludźmi. 

Trening  umiejętności  komunikacyjnych-celem  jest  rozwinięcie  umiejętności 
efektywnego  porozumiewania  się,  uwzględniając  poziom  werbalny  i  mowę  ciała.  Właściwe 
komunikowanie się wpływa na nasze stosunki z ludźmi i poczucie własnej wartości. Brak tych 
umiejętności  może  prowadzić  do  samotności,  poczucia  bezsilności,  a  także  niezrozumienia 
i odrzucenia przez innych.

Trening  radzenia  sobie  ze  stresem  -  celem  jest  nabycie  umiejętności  skutecznego 
pokonywania  przeszkód  stawianych  nam  przez  życie,  poznanie  roli  stresu  w  życiu,  jego 
pozytywnego wpływu na nasze działanie. Ściśle związane ze stresem i poprawną reakcją na stres 
jest  nauczenie  relaksacji. Jest  to  umiejętność  przydatna  dla  każdego  człowieka,  szczególnie 
jednak polecana dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi,  narażonymi na silny stres, mających 
trudności z koncentracją, itp. Relaksacji można nauczyć się podczas warsztatów grupowych lub 
sesji indywidualnych. 

Trening  asertywności  -  umożliwia  nauczenie  się  otwartego  wyrażania  swych  myśli, 
uczuć,  opinii  oraz realizowania zamierzeń bez krzywdzenia innych.  Człowiek asertywny umie 
oprzeć się naciskom innych ludzi. Asertywność to umiejętność niezwykle przydatna zarówno w 
relacjach  osobistych  jak  i  zawodowych.  Istotnym  celem  pracy  psychologa  w  rewalidacji  i 
rehabilitacji  uczestników  było  utrzymywanie  stałej  współpracy  i  indywidualnego  kontaktu 
z rodzicami, 
konsultacje i rozmowy informujące o przebiegu rehabilitacji ich dziecka.  W opiece i wychowaniu 
każdego  uczestnika  z  ryzykiem  rozwojowym,  zagrożonego  chorobą,  dysfunkcjami  i  wadami 
fizycznymi  nie ma gotowych zasad postępowania praktycznego. Wynikają one z ciągłej refleksji, 
siły  woli oraz nietypowych, długotrwałych poświęceń i spełnień służących zdrowiu dziecka oraz 
jego rozwojowi.  Z tych  względów tak bardzo potrzebna jest  profilaktyka  i  diagnoza zaburzeń 
rozwojowych w celu zrozumienia ich istoty i podjęcia jak najwcześniej działań rehabilitacyjnych. 
We współczesnym podejściu do strategii rehabilitacji bardzo silnie akcentuje się udział rodziny 
w tym procesie. Współpraca rodziców  z zespołem rewalidującym, ich wytrwałość i cierpliwość 
dają zdumiewające efekty. Rola dziecka realizuje się i ujawnia w całym swym bogactwie przede 
wszystkim  w  domu.  W  rodzinie,  jako  grupie  pierwotnej,  najsilniej  rozwija  się  świat  uczuć 
dziecka..  Więzi  uczuciowe,  łączące  dziecko kalekie  z  pozostałymi  członkami  rodziny,  są  nad 
wyraz  istotnym  motywem  do  przejawiania  aktywności  jako  instrumentu  rehabilitacji  Rodzina 
najlepiej  rozumie  i  wybacza  niepowodzenia  wysiłków,  ale  i  najlepiej  gratyfikuje  powodzenia. 
Dlatego  integralną  część  rehabilitacji  stanowi  przygotowanie  członków  rodziny,  wszystkich 
specjalistów pracujących oraz całego społeczeństwa do wzajemnego współdziałania i współżycia 
z dziećmi upośledzonymi. Kierunek rozwoju wszystkich funkcji psychicznych jest w dużej mierze 
wyznaczany przez postawy rodziców wobec dziecka i sposób traktowania go w domu rodzinnym. 
Problem ten jest szczególnie ważny  w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, gdyż postawy 
rodziców wobec nich nie zawsze są właściwe. Akceptacja dziecka i jego kalectwa jest najbardziej 
pożądaną  formą  postawy  rodzicielskiej,  umożliwiającą  jego  normalny  rozwój.  Rodzice 
akceptujący swoje kalekie dziecko takim, jakim ono jest, realnie oceniają skutki jego upośledzenia 
i  ograniczenia,  lecz  zarazem  doceniają  jego  pozytywne  właściwości,  jego  wartości  istniejące 
mimo ograniczeń. W procesie rehabilitacji prowadzonym przez warsztat z uczestnikami istotnym 
problemem jest indywidualizacja zajęć, ale w kompleksowym ujęciu środowiska, w którym uczy 
się  i  mieszka  osoba  niepełnosprawna.  Wiele  zaburzeń  funkcjonowania  jednostki  jest 
konsekwencją  braku  lub  niedostatecznego  zaspokajania  potrzeb  osób  niepełnosprawnych. 
Sytuacje życiowe trudne, zarówno dla uczestników, jak i ich rodziców deprywują podstawowe 
potrzeby jednostki,  co  prowadzi  do zachowań stereotypowych,  którym towarzyszą  negatywne 
emocje.  Życie  z przykrymi  uczuciami,  obcowanie z sytuacją  niepewności  czy beznadziejności 
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zaburza  prawidłowe  relacje  rodzinne  i  może  tworzyć  warunki  zwane  trwałym  psychicznym 
stresem, co prowadzi do różnorodnych zmian w postawach rodzicielskich. 
Współpraca z rodzicami ma za zadanie przełamywanie stereotypów, naprowadzanie na właściwe 
zachowania  i  postawy wobec dzieci,  pełną  akceptację  ich  niepełnosprawności.  Przedstawienie 
i  ukazanie  rodzicom  potencjalnych  możliwości  drzemiących  w  ich  dzieciach  i  sposobów 
stymulacji  rozwoju,  pozwoli  na  poprawę  współżycia  w  domu  i  lepszego  przystosowania 
społecznego osób niepełnosprawnych.  W WTZ prowadzi  się  spotkanie  z  rodzicami  w sposób 
systematyczny lub też zależnie od okoliczności i potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodziców. 
Zebrania pozwalają skonsolidować działania rodziców na rzecz Warsztatu, a więc i swoich dzieci. 
W większości przypadków rodzice wyrażają chęć i widzą konieczność tej współpracy. Zebrania 
pozwalają na rozwijanie właściwych relacji i więzi, które są niezbędne w kontaktach z innymi 
ludźmi, jak: empatia, otwartość na siebie i innych, umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii 
i poglądów. W wyniku tych spotkań następuje korekta zachowania i poprawa wzajemnych relacji 
na linii rodzic – dziecko, dziecko – pracownicy i inni uczestnicy oraz rodzic a Warsztat, jako zbiór 
ludzi. 
W celu lepszej kontroli przebiegu i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji psycholog 
dokonywała  wpisów  do  zeszytów  obserwacji  bieżących.  Pozwalało  to  na  lepsze  i  bardziej 
wszechstronne poznanie uczestników oraz ich umiejętności, zainteresowań, stopnia rozwoju.
W  poszczególnych  pracowniach  przeprowadzała  obserwacje  czynną  i  bierną,  co  dawało 
dodatkową możliwość poznania zachowań uczestników w grupach.
Długoterminowy proces pracy terapeutycznej psychologa z uczestnikami trwając bezustannie, ma 
charakter  poznawczy,  rehabilitacyjny  i  wychowawczy.  Pozwala  na  jak  najpełniejsze 
przygotowanie każdej osoby uczestniczącej w procesie rewalidacji do podjęcia pracy zawodowej, 
pełnienia określonych ról społecznych, właściwych zachowań, umiejętności przystosowania się do 
norm społecznych, stawania się pełnoprawnym obywatelem i członkiem określonej społeczności.
W trakcie prawidłowo prowadzonej i dobrze zorganizowanej terapii niepełnoprawni uczestnicy 
uczą się odpowiedzialności i dorosłości. Muszą zdobyć umiejętność samodzielnego codziennego 
życia. Próbują swoich sił w nauce różnych czynności i umiejętności. Nawet ci najmniej sprawni,  
mogą w wyniku terapii opanować jedną prostą czynność, która stanie się elementem większego 
procesu twórczego w kształtowaniu właściwych zachowań jednostki, pełnieniu określonych ról 
społecznych  w rozwoju  współpracy  i  współdziałania  z  innymi,  akceptacji  swoich  ograniczeń 
i  umiejętności  korzystania  ze  swoich  możliwości.  Psycholog  realizowała  pracę  wychowawczą 
i edukacyjną z osobami niepełnosprawnymi współpracując ściśle z radą programową warsztatu, co 
przyczyniało się do uzyskania jak największej wiedzy o osiągnięciach danej osoby w prowadzonej 
z nią pracy rewalidacyjnej. Dzięki tak prowadzonej pracy z uczestnikami można pokonać wszelkie 
bariery  psychospołeczne,  kształtować  właściwe  przekonania  i  poglądy  we  wszystkich 
środowiskach,  z jakimi spotyka się osoba niepełnosprawna, kształtować kulturę środowisk przez 
edukację  opartą  na  rozumieniu  zarówno potrzeb  jak  też  możliwości  osób niepełnosprawnych, 
rzetelnych badaniach i informacjach. Największe znaczenie mają właściwe działania i postawy 
stanowiące  wzór  do  naśladowania  w  pracy  z  osobami  niepełnosprawnymi,  przy  pełnym 
poszanowaniu  ich  godności  osobistej,  niezależności  pojedynczej  osoby  niepełnosprawnej, 
szacunku i zrozumieniu dla jej specyficznych potrzeb.
Duże znaczenie dla uczestników ma rehabilitacja ruchowa.
Rehabilitacja ruchowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej koncentruje się na korekcji wad postawy, 
zapobieganiu regresowi fizycznemu, poprawieniu kondycji fizycznej, wydolności krążeniowo – 
oddechowej  oraz  usprawnianiu  widzenia.  Dużo  osób  ma  nadwagę,  dlatego  korzystają  z  sali 
rehabilitacyjnej aby zwiększyć swoją sprawność fizyczną i ją utrzymać.
Osoby  z  upośledzeniem  umysłowym,  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  zespołem  Downa, 
chorobą  Perthesa  oraz  wadami  wzroku  mają  obniżoną  sprawność  oraz  koordynację  fizyczną. 
Rehabilitacja  ruchowa  koncentruje  się  na  korekcji  wad  postawy,  zapobieganiu  regresowi 
fizycznemu,  poprawieniu  kondycji  fizycznej,  wydolności  krążeniowo  –  oddechowej  oraz 
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usprawnianiu widzenia.  Dużo osób ma nadwagę, dlatego korzystają z sali  rehabilitacyjnej  aby 
zwiększyć swoją sprawność fizyczną i ją utrzymać.
Sala  rehabilitacyjna  wyposażona  jest  w  przyrządy  do  ćwiczeń,  takie  jak:  rower  treningowy, 
trenażer  eliptyczny,  drabinki  rehabilitacyjne,  materace  oraz  różne  przybory  do   ćwiczeń. 
Uczestnicy  mają  możliwość  wykonywania  ćwiczeń,  gier  i  zabaw  ruchowych  na  specjalnie 
przygotowanym placu w terenie otwartym. Dodatkowym wypełnieniem programu były zajęcia, 
które uczestnicy odbywali  na basenie. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej uczęszczali na 
basen „Delfin” w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku a następnie na Aquapark Centrum 
Słoneczne w okresie od listopada do grudnia 2010.
Prowadziliśmy  w roku sprawozdawczym również zajęcia  z hipoterapii w stadninie  Jedlnia – 
Letnisko.
Ze względu na  różnorodność występujących  schorzeń wśród uczestników WTZ,  usprawnianie 
realizowane było poprzez różne formy ćwiczeń indywidualnych i grupowych.
Ćwiczenia  oddechowe –  Zadania  ćwiczeń oddechowych  polegają  na zwiększeniu  pojemności 
płuc oraz poprawieniu ruchomości i ukształtowania klatki piersiowej. 

Celem ćwiczeń  oddechowych  jest  nauczenie  prawidłowej  czynności  oddychania,  zwiększenie 
wydolności  i  sprawności  narządu  oddechowego,  zniesienie  przykurczów,  ćwiczenia 
poszczególnych  faz  oddechowych  w  zależności  od  wskazań.  Ćwiczenia  oddechowe  pod 
wzglądem działania można podzielić na:

- ogólne (marsze, biegi, podskoki, zabawy ze śpiewem),

-  specjalne  (uruchomienie  odcinka  piersiowego,  wzmocnienie  mm.  grzbietu,  rozciągnięcie 
skróconych mm. piersiowych i wzmocnienie mm. oddechowych).

W trakcie ćwiczeń zwraca się uwagę na rytmiczność oddechów oraz na nie wstrzymywanie 
oddechów w czasie ćwiczeń o dużym natężeniu. Ćwiczenia oddechowe mogą być wykonywane 
w  różnych  pozycjach  wyjściowych,  które  stwarzają  odmienne  warunki  pracy  dla  układu 
oddechowego. W zależności od sposobu wykonywania,  ćwiczenia oddechowe można podzielić 
na: wolne, wspomagane, sterowane, oporowe.

• Celem  ćwiczeń  oddechowych  wolnych  jest  nauka  prawidłowego,  swobodnego 
oddychania,  z  wykonywaniem wdechu przez  nos,  a  wydechu  przez  usta,  względnie 
przez nos, oraz z zachowywaniem kolejnych faz najbardziej fizjologicznego oddychania 
żebrowo-przeponowego. 

• Ćwiczenia  oddechowe  wspomagane  mają  na  celu,  przez  ruchy  kończyn  i  tułowia, 
powiększenie objętości klatki piersiowej przy wdechu, a zmniejszenie jej przy wydechu 
oraz  zmobilizowanie  dodatkowych  mięśni  oddechowych  i  zwiększenie  ruchomości 
klatki piersiowej. 

• Ćwiczenia oddechowe sterowane - polegają na koncentrowaniu uwagi przy oddychaniu 
na maksymalnym rozprężeniu określonych partii płuc.

• Ćwiczenia oddechowe oporowe przyczyniają się do zwiększenia rozprężalności tkanki 
płucnej oraz wzmocnienia mięśni oddechowych. Opór może być stawiany zarówno dla 
wdechu jak i wydechu.

Poza  podstawowymi  ćwiczeniami  oddechowymi  wskazane  są  ćwiczenia  oddechowe 
w formie gier i zabaw, ćwiczenia w wodzie oraz marsze i biegi ze zwróceniem uwagi na rytm 
i prawidłowość oddechu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń sala powinna być przewietrzona. Każde 
ćwiczenie  rozpoczynamy w odpowiednio dobranym ułożeniu  ciała.  Ruchy należy wykonywać 
dokładnie, bez nadmiernego napinania mięśni.
Ćwiczenia ogólnousprawniające – są ćwiczeniami oddziałującym na cały organizm człowieka. 
Celem tych ćwiczeń jest:

- Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej
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- Kształtowanie prawidłowej postawy
- Poprawa koordynacji ruchowej
- Poprawa płynności ruchów
- Zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach
- Zachowanie długości, elastyczności oraz siły i wytrzymałości mięśni

Ćwiczenia ogólnousprawniające prowadzone są, nie tylko indywidualnie ale również w grupach. 
Do grup dobierani są uczestnicy o podobnych zaburzeniach narządu ruchu i mniej  więcej tym 
samym  stopniu  sprawności  fizycznej.  Ćwiczenia  ogólnie  usprawniające  grupowe  mają  wiele 
aspektów  psychologicznych,  które  działają  mobilizująco  i  pobudzająco  na  uczestników.  Przy 
wykonywaniu ćwiczeń w grupach dużą rolę odgrywa czynnik rywalizacji.  Powstaje możliwość 
podpatrywania i przyjmowania sposobów wykonywania ruchów i czynności jednych uczestników 
od drugich.
Ćwiczenia  ogólnokondycyjne  odbywają  się  na  sali  gimnastycznej   wyposażonej  w  sprzęt  do 
ćwiczeń

• drabinki  rehabilitacyjne  –  przeznaczone  są  do  ćwiczeń  ogólnousprawniających  oraz 
z zakresu gimnastyki korekcyjnej

• materace
• rowerek treningowy
• trenażer eliptyczny
• steper
• piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Gimnastyka lecznicza - Gimnastyka lecznicza są to specjalistyczne ćwiczenia mające na celu 
kształtowanie  cech  motorycznych  i  wydolności  fizycznej,  leczenie  dysfunkcji  narządu  ruchu, 
korekcja  skrzywień  kręgosłupa  czy  kształtowanie  koordynacji  ruchowej  indywidualnie  bądź 
grupowo.
Ćwiczenia rozciągania – mają na celu zniesienie przykurczu tkanek miękkich okołostawowych 
i mięśni. Dla uzyskania rozciągnięcia wymienionych tkanek używa się odpowiednio dawkowanej 
siły.
Oddziaływanie hipoterapii

Strefa  fizyczna  -  podnoszenie  ogólnej  sprawności,  normalizacja  napięcia  mięśniowego; 
torowanie  prawidłowego  wzorca  chodu;  poprawa  koordynacyjnych  zdolności 
motorycznych,  głównie równowagi  i  poczucia  rytmu;  poprawa orientacji  w przestrzeni 
i  schemacie  własnego  ciała;  stymulacja  i  normalizacja  czucia  głębokiego 
i powierzchniowego.

Strefa emocjonalno-motywacyjna - wzrost motywacji  i  akceptacji  procesu terapeutycznego; 
zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

Strefa poznawcza - stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych;  poprawa percepcji wzrokowej 
i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie  i rozwijanie nowych 
umiejętności.

Strefa społeczna - aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.
Formy hipoterapii

Fizjoterapia na koniu - gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na 
celu usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.

   Terapia  kontaktem  z  koniem  –  celem  terapii  jest  nawiązanie  kontaktu  uczestnika  ze 
zwierzęciem,  Z  otaczającym  środowiskiem,  wreszcie  z  innymi  ludźmi,  jej  istotą  jest  kontakt 
uczestnika z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia.

Wskazania
Hipoterapia  może  przynosić  korzyści  we  wszystkich  obszarach  funkcjonowania  człowieka: 
fizycznym,  motywacyjnym,  emocjonalnym,  poznawczym  oraz  społecznym.  Każda  osoba 
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niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla 
siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.

         Ćwiczenia  orientacji przestrzennej
Niesprawność  wzrokowa  kilku  uczestników  naszej  terapii  mających  znaczne  stopnie 

niepełnosprawności z tytułu inwalidztwa wzroku, powoduje trudności w zaspokajaniu ich potrzeb 
życiowych,  dlatego  też  prowadziliśmy  zajęcia  z  orientacji  przestrzennej.  Uszkodzenie 
anatomiczne narządu wzroku jest przyczyną obniżenia funkcjonowania jednostki w 3 wymiarach: 
biologicznym,  osobistym  i  społecznym.  Dysfunkcje  w  jakiejkolwiek  płaszczyźnie 
niepełnosprawności pozbawiają człowieka niezależności osobistej.
Złożoność problematyki tyflologicznej jest porównywalna  do ogromnych wymagań stawianych 
niepełnosprawnym przez współczesny świat. Tak jak dla niewidomego nieustannie zmienia się 
środowisko w jego cyklu życia  osobniczego, jak dynamiczna jest  przestrzeń wokół niego, jak 
często  sytuacje  powodują  niepożądany  lęk,  tak  proporcjonalnie  wzrastają  przed  pedagogami 
wymagania  metodologiczne  dotyczące  narzędzi  -  dróg pomocnych  w  zaspokojeniu  ogromu 
potrzeb  niewidomego,  wynikających  z  jego  oczekiwań  i  strukturalnej  zmienności 
psychofizycznej.
Tyflopedagodzy z uporem poszukują rozwiązań najbardziej optymalnych dla samorealizacji osób 
z uszkodzonym wzrokiem. Obrazuje to rozwój tej nauki na świecie w ostatnim stuleciu. Celem 
tych poszukiwań jest taka metoda, takie narzędzia uniwersalne, które człowiekowi niewidomemu 
ułatwi rozwiązanie wszystkich niejasności i  komplikacji  przestrzennych w konkretnej  sytuacji, 
miejscu w przestrzeni i w momencie życia. 
Problem orientowania się w przestrzeni, samodzielnego docierania do rożnych miejsc w rożnych 
środowiskach był i pozostanie najważniejszy dla niewidomego.
Od początku należy też wiązać zajęcia z orientacji przestrzennej z pojęciem laski i  z samą laską. 
 Znaczenie  orientacji  jest  nie  podważalne.  To w jakim stopniu pozwala  ona na pokonywanie 
największej bariery życiowej niewidomych – ograniczeń poznawczych i ruchowych, zależy od 
wielu  czynników.  Ich  ilość  i  hierarchia  znaczeniowa  będzie  różna  i  indywidualna.  Jako 
najistotniejsze wyróżniamy:

1. nauczyciela – twórcę procesu nauczania 
2. rodzinę, z którą współpraca jest niezbędna
3. motywację – jest to wewnętrzna gotowość osoby niewidomej i mobilizacja jego woli. 

Jest istotne aby osoba niewidoma z radością uczestniczyła w pracy i cieszyła się osiągniętymi 
rezultatami. Ważnym motywem w nauce jest pragnienie sukcesu, które determinuje:

- poziom osiąganych rezultatów 
- wytrwałość w dążeniu do celu 
- gotowość do podejmowania nowych działań
4.  posługiwanie  się  analogią  jako  środkiem  poszerzania,  przekazywania  wiedzy 

i poznawania relacji przestrzennych.
5.  zdolności  motoryczne  jako  kompleks  właściwości  psychofizycznych  warunkujących 

skuteczność ruchowego działania.
Ćwiczenia w wodzie
Gimnastyka  w  wodzie  indywidualna  i  zespołowa  jest  podstawą  rehabilitacji  w  wielu 

schorzeniach. Aktywność fizyczna w wodzie usprawnia narząd ruchu, wpływa na kształtowanie 
powierzchni stawowych, elastyczność i sprężystość torebek stawowych i więzadeł oraz poprawę 
ogólnej kondycji pacjenta. Środowisko wodne dodatkowo powoduje zmniejszenie pobudliwości 
nerwowej, rozluźnienie mięśni i odciążenie stawów. W wodzie można ćwiczyć indywidualnie lub 
zespołowo,  ćwiczenia  indywidualne:  rozpoczyna  się  z  uczestnikami  nie  oswojonymi  ze 
środowiskiem wodnym - pomoc polega na: - (podtrzymywaniu ich w wodzie prowadzeniu ruchu). 
Ćwiczenia zespołowe: prowadzi się z uczestnikami oswojonymi ze środowiskiem wodnym.
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grupa dobierana jest  pod względem:-  wieku, płci  ogólnej  sprawności  i  wydolności  fizycznej- 
rodzaju  dysfunkcji  lub  choroby-  utworzenie  jednolitej  grupy  ułatwia  dobór  i  prowadzenie 
ćwiczeń. 
Uczestnicy na basenie uczą się także podstawowych elementów pływackich doskonalą już 
opanowane umiejętności pływackie oraz korzystają z hydromasażu.                             
Bardzo pozytywnie wpływają na organizm, są to zajęcia lubiane przez uczestników
Wpływ na organizm człowieka:

Układ oddechowy
Oddech pływacki różni się od oddechu w czasie biegu. Charakteryzuje go najpierw krótki 

wdech, potem bezdech, a następnie szybki, mocny wydech, który pokona opór wody. Powietrze 
wydychane  pod  wodą  musi  być  wypuszczane  z  dużą  siłą.  Wydech  nad  wodą  powinien  być 
uważny (by się nie zachłysnąć) i dokładny  (by całkowicie opróżnić płuca). To sprawia, że samo 
oddychanie w wodzie staje się ćwiczeniem. Wzmacniamy w ten sposób mięśnie klatki piersiowej, 
ćwiczymy elastyczność płuc, co usprawnia pracę całego układu oddechowego, oraz uczymy się 
oddychać świadomie i efektywnie.

Układ naczyniowy
Pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, czyli tego, które woda wywiera na nasze ciało, 

limfa  wypierana  jest  z  tkanek  układu  naczyniowego,  co  powoduje,  że  do  serca  może  być 
pompowana większa ilość krwi. Naczynia krwionośne po takiej pracy stają się bardziej elastyczne, 
serce - bardziej wydolne, a mięśnie lepiej dotlenione. Poza tym: poziome ułożenie ciała w czasie 
pływania  likwiduje  siłę  grawitacji  i  wysiłek  serca  związany z  pompowaniem krwi  w pozycji  
pionowej. 

Układ mięśniowy
Pływanie wzmacnia wszystkie grupy mięśni, a poszczególne style rozwijają określone ich 

partie.  Wzmocnione,  rozruszane  w  wodzie  i  uelastycznione  mięśnie  wpływają  korzystnie  na 
kondycję  całego  organizmu,  usprawniając  tym  samym  pracę  większości  narządów:  układu 
oddechowego, naczyniowego i kostno-stawowego.

Układ kostny
Horyzontalna  (leżąca)  pozycja  pływaka  oraz  prawo  Archimedesa,  mówiące,  że  ciało 

zanurzone  w  cieczy  traci  (pozornie)  na  wadze  tyle,  ile  waży  ciecz  wyparta  przez  to  ciało, 
sprawiają,  że  obciążenia  układu  kostno-stawowego  są  znacznie  mniejsze  niż  w  przypadku 
spacerów,  biegów  czy  jakichkolwiek  ćwiczeń  gimnastycznych.  Do  tego  kości  i  stawy  są  w 
minimalnym stopniu narażone na urazy. 

Układ nerwowy
Pływanie relaksuje i rozluźnia. Łączy wysiłek fizyczny z masażem wodnym, co osłabia 

napięcie  mięśni.  Spokojne,  jednostajne  ruchy wyciszają,  pozwalają  poznać  własne  ciało,  jego 
potrzeby  i  ograniczenia.  Falowanie  wody  pozytywnie  wpływa  także  na  pobudzenie  pracy 
błędnika.
Zabawy i gry ruchowe 
Mają na celu trzy kierunki oddziaływania:

- Profilaktyka
- Korektywa istniejących wad w postawie
- Kompensacja różnego rodzaju braków i uszkodzeń

Zabawy  i  gry  ruchowe  wpływają  dodatnio  na  wzrost  wydolności  układu  krążenia, 
oddychania, przemiany materii. Zabawy i gry ruchowe odgrywają istotną rolę w oddziaływaniu na 
system  nerwowy.  Przez  swobodę  działania,  beztroskę,  prostotę  form ruchowych  rozładowują 
napięcia nerwowe, wprowadzają uspokojenie.
Z punktu widzenia wychowawczego zabawy i gry ruchowe pełnią przede wszystkim rolę bodźca 
fizycznego,  oddziaływującego  na  fizyczną  stronę  osobowości  człowieka.  Równocześnie  daje 
możliwość oddziaływania na psychikę i umysłową stronę osobowości bawiącego się i sprzyjają 
nerwowemu odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi.
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Zabawy  i  gry  ruchowe,  dzięki  wielkiemu  bogactwu  ruchowemu,  są  podstawowym  środkiem 
wychowania fizycznego, szczególnie w klasach młodszych. Wszechstronnie oddziałują na ustrój 
przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej. W 
toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu 
ruchowego,  krążenia,  oddychania  i  przemiany materii.  Podczas  zabaw rozwijają  się  wszystkie 
cechy motoryki  (siła,  szybkość,  zręczność,  wytrzymałość)  oraz  umiejętności  ruchowe,  mające 
zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka.

Zabawy i gry ruchowe w zastawieniu z innymi rodzajami ćwiczeń angażują wielkie masy 
mięśniowe  i  dają  okazje  do  wszechstronnego,  wielokierunkowego  i  prawie  nieograniczonego 
wpływania  na  człowieka.  Opierając  się  o  takie  formy  ruchu  jak:  chód,  bieg,  skok,  rzut, 
umożliwiają nie tylko doskonalenie tych form, lecz na tej drodze również podnoszenie funkcji 
adaptacyjnej ustroju oraz zwiększenie 
jego przydatności życiowej. Zabawy ruchowe odznaczają się wielką różnorodnością i swobodą 
w  stosowaniu  ruchów,  dużą  możliwością  przejawiania  inicjatywy   i  twórczości  w  dziedzinie 
ruchów, ponieważ istniejące w tych zabawach prawidła kontrolują nie ruchy, lecz samą strukturę 
zabawy jako całości. Każda zabawa ruchowa, bądź gra ruchowa ma swój początek  i zakończenie,  
a także własną fabułę, treść ruchową i swoistą organizację.

Ze  względu  na  społeczny  charakter  zabaw i  gier,  mają  one  znaczenie  w procesie  moralnego 
wychowania.  Przyzwyczajają  do działalności  w zespole,  do pojmowania  swoich  obowiązków, 
rozwijania  ducha  koleżeństwa  i  społecznej  solidarności.  Wychowują  w  poczuciu  obowiązku, 
uczciwości i zdyscyplinowania. Uczą umiejętności i chęci podporządkowania swoich życzeń woli 
zespołu i działania na jego korzyść.
Zabawy i gry wywierają wszechstronny wpływ dzięki temu, że: 

• wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie,
• podnoszą stan zdrowotny,
• stwarzają najlepsze warunki dla czynnego wypoczynku,
• wzmagają ogólny dobry nastrój,
• rozwijają sprawność fizyczną,
• wyrabiają dodatnie cechy charakteru, a w szczególności świadomą dyscyplinę i karność 

oraz umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.
• wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, podnoszą stan zdrowotny, stwarzają 

najlepsze  warunki  dla  czynnego  wypoczynku,  wzmagają  ogólny  nastrój,  rozwijają 
sprawność fizyczną,  wyrabiają dodatnie cechy charakteru,  a w szczególności  świadomą 
dyscyplinę i karność oraz umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.

Uczestnicy naszego Warsztatu brali również  udział w spartakiadach oraz zawodach sportowych 
co  pozwalało  na  wykorzystanie  umiejętności  wypracowanych  i  zdobytych  podczas  zajęć 
rehabilitacji ruchowej.
W dniu  20.01.2010  drużyna  składająca  się  z  uczestników  warsztatu:  XXXX XXXX,  XXXX 
XXXX  oraz  XXXX  XXXX  brała  udział  w  Integracyjnym  Drużynowym  Turnieju  BOCCIA 
zajmując 3 wysokie miejsce. Zawody zostały zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu.
Sport adaptowany jest  narzędziem skutecznie wyzwalającym tłumioną,  szczególnie  u młodych 
osób  niepełnosprawnych,  energię  życiową  oraz  likwidującym  wykluczenie  społeczne.  Sport 
adaptowany  poza  kształtowaniem  sprawności  fizycznej  daje  niepełnosprawnym  możliwości 
integracyjnego działania  w atmosferze  tolerancji  i  poszanowania inności fizycznej.  Możliwość 
współzawodnictwa jest znaczącym czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania 
umiejętności  niepełnosprawnych  a  w  konsekwencji  przełamywania  barier  psychologicznych 
i zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności społecznej lub zawodowej.
BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, mogą 
w nią  grać nawet  osoby z cztero-kończynowym porażeniem,  ale  jest  także  doskonałą  grą dla 
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pełnosprawnych - sprawdza się jako gra integracyjna. BOCCIA poza kształtowaniem sprawności 
fizycznej  daje  możliwości  integracyjnego  działania  w  atmosferze  tolerancji  i  poszanowania 
inności fizycznej.
BOCCIA  ma  proste  zasady,  nie  stawia  graczom  żadnych  ograniczeń  wiekowych  lub 
sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W BOCCIĘ można grać 
niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o 
charakterze  rekreacyjno-sportowym,  festynach,  obozach  i  koloniach,  a  także  w  działaniach 
terapeutycznych.
BOCCIA jest najdynamiczniej rozwijającą się integracyjną formą zajęć ruchowych w kraju.
CEL GRY:
• Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej  a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru.
• Zawodnik rozpoczynający grę wyrzuca na boisko bilę białą i dorzuca swoją bilę jak najbliżej  
białej. Potem zagrywa przeciwnik. Następnie rzuca zawodnik tej drużyny, której bila znajduje się 
dalej od bili przeciwnika w stosunku do bili białej.
• Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać znajdujące się bile w grze, rozbijać ustawione już 
układy bil, starając się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy bili białej.
• Po wyrzuceniu na plac gry wszystkich bil kończy się runda, a sędzia ogłasza wynik, który jest 
sumą  ilości  bil  jednego  koloru,  znajdujących  się  najbliżej  białej.  Mecz  kończy  się  po  6-ciu 
rundach ogłoszeniem wyniku.
CECHY SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIAJĄCE BOCCIĘ:
• Rzut bilą na boisko odbywać się może poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu 
wspomagającego
• Zawodnicy mogą brać udział w grze stojąc lub siedząc (wózek, krzesło)
• Udział Asystenta umożliwiającego grę zawodnikom wymagającym pomocy
• Limit czasu przyznawany każdej Stronie na rozegranie każdej rundy
• Etyka i atmosfera gry są podobne do tych, które panują podczas gry w tenisa. 
Dnia 17.09.2010 uczestnicy Warsztatu brali udział w V Radomskiej Spartakiadzie Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Uczestniczyli oni w takich konkurencjach jak: 

- rzut lotką do tarczy, 
- rzut woreczkiem do koła, 
- strzał piłką do bramki, bieg z przeszkodami, 
- rzut piłką do kosza oraz bieg z opiekunem. 

W skład drużyny Warsztatu Terapii Zajęciowej wchodzili:
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
- XXXXX XXXXX,
 Uczestnicy zajęli wysokie miejsca zdobywając dziewięć medali.
Ważnym elementem w procesie rehabilitacji Warsztatu w roku sprawozdawczym była realizacja 
treningu  ekonomicznego,  miała  na  celu  naukę  wydatkowania  pieniędzy,  liczenia  reszty, 
planowania  zakupów  potrzebnych  im  produktów  czy  przedmiotów,  gdzie  mogli  dokonywać 
własnych wyborów i gospodarować środkami płatniczymi, oprócz tego realizowano indywidualne 
wyjścia w miarę potrzeb celem zrealizowania wymarzonego przez uczestnika zakupu.
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Uczestnicy pobierający środki na trening ekonomiczny kwitują ich odbiór na specjalnie do tego 
celu przygotowanej liście własnym podpisem, bądź odciskiem kciuka (jeżeli nie potrafią pisać). 
Otrzymane  środki  uczestnicy  zabierają  do domów,  wielu  spośród nich  traktuje  to  jako formę 
zapłaty  za  wykonywaną  pracę,  co  stanowi  dla  nich  niezwykle  ważny  moment  w  pracy 
w  warsztacie  czują  się  dowartościowani  i  dumni  z  tego,  że  „zarabiają”.  Oczywiście 
w wyznaczonym przez terapeutę terminie muszą te środki przynieść z domów w celu realizacji  
zasad  treningu  ekonomicznego,  warto  tu  podkreślić  wychowawczy  charakter  tej  formy 
przekazywania środków na trening naszym uczestnikom.
Dla każdego uczestnika prowadzona jest indywidualna ewidencja rozliczeń finansowych treningu 
ekonomicznego. Podstawą rozliczenia wydatkowanych środków były paragony zakupu towarów, 
archiwizowane przez instruktorów.
W procesie rehabilitacji i terapii realizowanej w naszym Warsztacie uczestnicy  w minionym roku 
pracowali  według   założeń  Indywidualnych  Programów  Terapeutycznych.  Rada  Programowa 
Warsztatu  ocenia  wyżej  wymienione  programy dwa razy  w ciągu  roku.  Po dokonaniu  oceny 
rocznych  efektów rewalidacji  wobec  wszystkich  uczestników,  członkowie  Rady Programowej 
postanowili  przedłużyć  im uczestnictwo  w zajęciach  Warsztatu,  biorąc  pod uwagę pozytywne 
rokowania co do przyszłych  postępów w rehabilitacji  umożliwiających  im zdobycie  szerszych 
kompetencji społecznych, większej samodzielności   w zakresie zaradności osobistej, ewentualnie 
znalezienie zatrudnienia.

Wśród  uczestników  którzy  poczynili  postępy  w  zakresie  rehabilitacji  zawodowej  należy 
wymienić:

      1. XXXXX XXXXX
        Uczestniczka na zajęciach opanowuje wykonywanie wycieraczek. Szybko przyswaja sobie 
nową wiedzę, pracuje w skupieniu. Popełnia błędy, ale potrafi je zauważyć i zgłosić instruktorowi. 
Przestrzega zasad BHP, regulaminu, jest punktualna i  obowiązkowa..  Tempo pracy wolne,  ale 
wzrasta po nabraniu doświadczenia. Potrafi zapamiętać dłuższy ciąg czynności. Dba o estetykę 
wykonywanego produktu. Potrafi słuchać wyjaśnień i instrukcji, zapamiętać. Zastanawia się nad 
tym  co  robi.  Wykazuje  dbałość  o  powierzone  jej  materiały  i  narzędzia.  Uczy  się  z  dużym 
zaangażowaniem  pracy  z  komputerem  i  obsługi  programów  operacyjnych  i  użytkowych, 
korzystania z sieci i Internetu. Coraz lepiej współpracowała i współdziałała podczas wykonywania 
zadań grupowych związanych  z pracą  zawodową.  Zna wartość pieniądza,  ma poczucie  czasu, 
rozumie pojęcia czasu, kalendarza, zegara. Uczy się z dobrymi wynikami umiejętności trzymania 
narzędzi  stolarskich,  obróbki  elementów  drewnianych.  Wykazuje  cierpliwość  i  dokładność 
podczas docierania i szlifowania półproduktów drewnianych, gipsowych.  
                                       Postanowienia Rady Programowej:  
      - Nauka organizacji i planowania miejsca pracy
      - Trening obrony przed stresem
      - Nabywanie umiejętności organizacji czasu wolnego i relaksu
      - Nauka obsługi komputera i programów komputerowych.
      - Kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy 
      - Nauka obsługi sprzętu biurowego i AGD.   
      - Trening dbałości o czystość miejsca pracy.
      - Doskonalenie umiejętności wypełniania druków urzędowych, nauka pisania CV,         
         podania
      - Trening zachowań w sytuacji zmęczenia.
      - Rozwój cech dobrego pracownika
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      2. XXXXX XXXXX
Uczestnik w zakresie rehabilitacji  zawodowej uzyskiwał  wyniki  dobre  i  zadowalające. 

Chętnie  i  aktywnie  uczestniczył  w  zajęciach.  Jest  zdyscyplinowany,  przestrzegał  regulaminu 
WTZ. Dbał o powierzone mu materiały i narzędzia.  Tempo pracy w normie,  zwiększa się po 
nabraniu wprawy. Zdarzały się pomyłki, ale starał się je korygować. Zwykle wykazywał dbałość 
o  jakość  wykonywanej  przez  siebie  pracy.  Wykazywał  cechy  dobrego  pracownika,  było 
obowiązkowy i punktualny. Skupiony i skoncentrowany na zadaniu. 
Radzi  sobie  z  wykonywaniem  szczotek  i  wycieraczek.  Zainteresowany  pracami  związanymi 
z  obróbką  drewna.  Poznawał  rodzaje  drewna  i  sposoby  wykończenia  elementów.  Lubi 
wykonywać  prace  dające  wymierne  konkretne  efekty  wykonywanego  produktu(zgodność  z 
założonym  wzorcem).  Samodzielnie  przychodzi  na  zajęcia,  potrafi  korzystać  z  komunikacji 
miejskiej.  Przestrzega  harmonogram zajęć  w grupie,  wykonuje  polecenia,  poprawnie  rozumie 
instrukcje i wyjaśnienia. Stara się dokończyć rozpoczętą pracę. 

 Postanowienia Rady Programowej:
-Ćwiczenia dokładności drewnianych.
-Rozwój  i  nauka  praktycznych  umiejętności  zawodowych  (planowanie  i  organizacja 
miejsca pracy).
-Trening dbałości o czystość miejsca pracy.
-Nauka obsługi sprzętu, np. kserokopiarki.
-Nauka organizacji przerw w pracy i aktywnego wykorzystania czasu wolnego
-Znajomość zasad BHP na poszczególnych etapach pracy zawodowej.
-Trening zachowań w sytuacji zmęczenia.
-Symulacje rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
-Nauka pisania CV, podania, oraz innych pism użytkowych.
-Nauka obsługi komputera i programów użytkowych (Word, Paint, itp.)
-Rozwój właściwych postaw interpersonalnych.

3. XXXXX XXXXX
W zakresie zaradności i umiejętności przygotowania zawodowego uzyskiwał wyniki na 

poziomie  zadowalającym.  Wykazywał  wysoką  motywację  do  pracy.  Chętnie  i  z  dużym 
zaangażowaniem uczył się nowych umiejętności, dążył do samodzielności i niezależności.  Tempo 
pracy wolne, ale nieznacznie wzrasta po nabraniu doświadczenia i wprawy. Ma poczucie czasu, 
zna wartość pieniądza Jest obowiązkowy i punktualny.  Widoczne oznaki odpowiedzialności za 
powierzone  mu  materiały  i  narzędzia.  Coraz  lepiej  radzi  sobie  z  obsługą  programów 
komputerowych. Chętnie pracował przy wykonywaniu szczotek i wycieraczek. Uczył się pisania 
pism użytkowych i załatwiania spraw urzędowych. Dobry poziom rozumienia i zapamiętywania 
pozwalał  mu  na  dość  szybkie  i  sprawne  nabywanie  nowych  umiejętności  i  poszerzania 
kompetencji  zawodowych. Szybko i  trwale zapamiętywał  instrukcje oraz informacje dotyczące 
nazw, rodzajów, przeznaczenia materiałów, czy użytkowania narzędzi pomocniczych.

Postanowienia Rady Programowej:
-Kształtowanie kompetencji społecznych.
-Doskonalenie  umiejętności  zawodowych  w  tym  cech  dobrego  pracownika:  poczucia 
obowiązku, punktualności.
-Przestrzegania zasad BHP, organizacji pracy.
-Trening dbałości o czystość i higienę miejsca pracy.
-Nauka obsługi sprzętu biurowego, np. kserokopiarki, telefonu, drukarki.
-Kontrola tempa pracy.
-Ćwiczenia rewalidacji i usprawniania lokomocji.
-Kształtowanie poczucia estetyki i jakości wykonywanych przedmiotów.
-Trening zachowań w sytuacji zmęczenia.
-Rozwój właściwych postaw interpersonalnych.
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-Kształtowanie postaw życia bez nałogów.
-Nauka umiejętności korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

4. XXXXX XXXXX
Uzyskiwał systematyczne postępy w zakresie prac związanych z przygotowaniem zawodowym. 
Nastąpił wzrost wykazywania własnej inicjatywy. Szybszy jest też proces podejmowania decyzji. 
Tempo pracy wolne, ale wykazywał upór i determinację w dążeniu do nauki, nabywania nowych 
umiejętności.  Uczył  się  kontrolować  swoją  pracę  i  przebieg  poszczególnych  czynności.  Bez 
oporów prosił  instruktora  o pomoc przy korekcie  popełnionych  błędów. Uczył  się  organizacji 
miejsca pracy, doboru narzędzi i materiałów. Powoli przekonał się do konieczności nauki obsługi 
komputera. Zainteresował się procesem obróbki drewna. Chętnie wykonuje prace szlifowania i 
docierania różnego rodzaju drewna. 
Opanował  wykonywanie  wycieraczek,  dość  dobrze  radził  sobie  z  wyrobem  szczotek.  Dobre 
efekty  uzyskiwał  w  nauce  i  wdrażaniu  technik  wykonywania  wyrobów  artystycznych 
użytkowych.  Opanował  operacje  technologiczne  wykonywania  prac  plastycznych.  Wyrażał 
twórczą ekspresję, rozwijał wyobraźnię i  poczucie sprawstwa kształtowanego przez możliwość 
tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.

Postanowienia Rady Programowej:
- Nauka organizacji i planowania miejsca pracy.
-Trening asertywności i obrony przed stresem.
-Nabywanie umiejętności organizacji czasu wolnego i relaksu.
-Kształtowanie umiejętności otwartej komunikacji swoich opinii i poglądów.
-Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej rąk.
-Nauka kontroli jakości wykonywanych produktów.
-Kontrola tempa pracy.
-Nauka obsługi komputera i programów komputerowych.
-Kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy.
-Rozwój samokontroli i samooceny w zakresie wykonywanych czynności.
-Nauka umiejętności korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
-Trening planowania i gospodarowania pieniędzmi.
-Trening orientacji przestrzennej i pracy z białą laską.

5. XXXXX XXXXX
W ostatnim okresie nastąpił zdecydowany wzrost kompetencji zawodowych. Wykazywał 

poczucie odpowiedzialności, punktualności, obowiązkowości. Tempo pracy w normie, wzrasta po 
nabyciu  wprawy.  Podczas  nauki  nowych  umiejętności  korzysta  z  nabytego  wcześniej 
doświadczenia. Jest staranny i dokładny, dba o jakość wykonywanego zadania. Poprawny poziom 
koncentracji  uwagi podczas pracy i  nauki Potrafi  korzystać ze środków transportu miejskiego, 
samodzielnie  pokonuje  znane  trasy  komunikacji  na  drodze  do  domu,  warsztatu.  Rozumie 
konieczność  przestrzegania  zasad  BHP.  Potrafi  pracować  samodzielnie.  Uczył  się  obsługi 
komputera, programów komputerowych, drukarki. Wykazywał dużą motywację do pracy, chętnie 
uczył  się  nowych  umiejętności,  dążył  do  samodzielności  i  niezależności.  Potrafi  korzystać 
z  osiągnięć  nauki  szkolnej,  tj.  pisania,  czytania,  liczenia.  Podejmował  poprawne  decyzje 
dotyczące  rozpoczęcia  wypoczynku,  czasu  trwania  i  zakończenia.  Rozumie  znaczenie  relaksu 
i snu dla zdrowia, poprawnego funkcjonowania  podczas terapii i  pracy.

Postanowienia Rady Programowej:
-Kontrola wykonywanego produktu(wizualizacja produktu finalnego i odrzucenie produktu 
wadliwego).
-Nabywanie  umiejętności  planowania(przygotowania  materiałów,  kolejności  czynności, 
czasu pracy).
-Nauka pisania pism użytkowych, wypełniania druków.
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-Poznawanie zasad przechowywania produktów i ich pakowania.
-Trening zachowań asertywnych i obrony przed stresem.
-Organizacja pracy i czasu wolnego(aktywny wypoczynek).
-Trening orientacji przestrzennej i pracy z białą laską.
-Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, rozwój wyobraźni.
-Nauka obsługi komputera i programów komputerowych.
-Kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy.

Uczestnicy którzy poczynili postępy w rehabilitacji społecznej to: 

           1. XXXXX XXXXX
Uczestniczka  w  zakresie  rehabilitacji  społecznej  uzyskiwała  wyniki  na  poziomie 

zadowalającym. Systematycznie powiększał się zakres uspołecznienia.  Osoba pełna inicjatywy. 
Ze  zrozumieniem  i  poczuciem  taktu  podchodziła  do  uczestników.  Dość  szybko  nawiązywała 
kontakty społeczne, uczestniczyła w spotkaniach integracyjnych. Zauważono   próby negocjacji 
w  sytuacji  konfliktu.  Rozumienie  znaczenia  słów  kompromis   i  tolerancja.  Potrafiła 
współpracować  i współdziałać w grupie. Zainteresowana problematyką osób niepełnosprawnych, 
zmianami  przepisów,  prawami  i  obowiązkami  obywatelskimi.  Kształtowała  i  poszerzała  swój 
światopogląd. Poprawnie i otwarcie werbalizuje swoje poglądy i opinie. Samodzielnie przychodzi 
na zajęcia, korzysta ze środków komunikacji miejskiej. Rozumie i odczuwa potrzebę własnego 
rozwoju, nabywania nowych umiejętności, harmonijnego współżycia w społeczeństwie.   

Postanowienia Rady Programowej:
-Kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
-Trening umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
-Wdrażanie do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych.
-Nauka poszanowania zdrowia(przestrzeganie diety, zapobieganie chorobom).
-Trening asertywnych zachowań.
-Wzmacnianie poczucia własnej wartości, pewności siebie.
-Nauka organizacji czasu wolnego i aktywnego wypoczynku.
-Rozwój zainteresowań i uzdolnień.
-Nauka obsługi komputera i programów użytkowych, Internetu.
-Nauka obsługi sprzętu AGD, TV, urządzeń biurowych(kserokopiarki, drukarki, itp.).
-Doskonalenie umiejętności wypełniania druków urzędowych i pisania pism, np. podanie,  
 CV

2. XXXXX XXXXX
Podczas realizacji programu rehabilitacji na szczególną uwagę zasługuje postęp w zakresie 

uspołecznienia.  Systematycznie  uzyskiwała  coraz  lepsze  efekty  w  nawiązywaniu  kontaktów 
interpersonalnych. Próbowała pogłębiać już nabyte znajomości, na poziomie koleżeństwa. Potrafi 
harmonijnie współpracować w niewielkiej grupie osób o różnych rodzajach niepełnosprawności. 
Od chwili przyjęcia roli grupowej wyraźnie wzrósł poziom motywacji, dyscypliny. Poprawiło się 
zachowanie w miejscach publicznych. Starała się przestrzegać norm i zasad społecznych. Potrafiła 
spokojnie  przyjąć  zwracaną  jej  uwagę,  starała  się  zrozumieć  argumenty.  Jasno  i  bez  oporów 
komunikowała swoje poglądy.  Pomaga wypełniać zeszyty pracy kolegom z grupy.  Dzięki tym 
ćwiczeniom  poprawiła  się  umiejętność  pisania.  Wzrasta  poziom  świadomości  własnych 
możliwości  i  ograniczeń.  Przy  niedużej  pomocy  potrafi  korzystać  ze  środków  komunikacji 
miejskiej.  Pozytywnie  nastawiona do pracowników, uczestników. Zauważa się pierwsze próby 
rozwiązywania konfliktów poprzez kompromis, negocjacje.
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Postanowienia Rady Programowej:
-Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
-Utrwalanie zwrotów grzecznościowych.
-Kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
-Nauka i wdrażanie do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych.
-Nauka organizacji czasu wolnego.
-Wzbogacanie poczucia własnej wartości.
-Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozumieniu własnych potrzeb.
-Poznanie praw i obowiązków obywatelskich.
-Trening relaksacji i radzenia sobie ze stresem.
-Wdrażanie nawyków higienicznych.
-Motywowanie do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno - sportowych.             
-Kształtowanie postaw życia bez nałogów. 
-Nauka obsługi komputera i programów komputerowych.
-Trening planowania i gospodarowania pieniędzmi.

3. XXXXX XXXXX
Nastąpił wzrost kompetencji społecznych. Ukształtowany światopogląd, otwarcie wyraża 

swoje opinie i poglądy.  Widoczny rozwój potrzeby integracji z grupą i chęci podtrzymywania 
właściwych  kontaktów  społecznych.  Poprawnie  wdrażał  zasady  współpracy  i  współdziałania 
w małej grupie osób. Powoli stawał się uczestnikiem chętnym do pomocy,  dzielenia się.  Przy 
niewielkiej  pomocy  instruktora  potrafi  korzystać  ze  środków  transportu  miejskiego.  Rozumie 
konieczność posiadania  skasowanego biletu podczas  jazdy autobusem. Pozytywnie  nastawiony 
wobec pracowników Warsztatu. Wzrósł stopień świadomości własnych możliwości i ograniczeń. 
Poprawie uległo zachowanie w miejscach publicznych. Zainteresowany problematyką społeczną 
i  polityczną  kraju,  szczególnie  w  sferze  dotyczącej  osób  niepełnosprawnych.  Samodzielna 
lokomocja, duży obszar poruszania się po mieście i okolicach domu.                                 

 Postanowienia Rady Programowej:
-Trening komunikacji werbalnej niewerbalnej.
-Rozwój właściwych postaw interpersonalnych. 
-Trening orientacji przestrzennej, chodzenia z białą laską. 

            -Nauka otwartej komunikacji własnych opinii i poglądów.
-Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
-Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez kompromis, negocjacje.
-Kształtowanie i motywowanie do nauki nowych umiejętności. 
-Nauka właściwego korzystania z praw i obowiązków obywatelskich.
-Nauka organizacji czasu wolnego i aktywnego wypoczynku.
-Ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego.
-Zainteresowanie lokalną problematyką społeczną, pobudzanie aktywności społecznej.
-Świadomość poszanowania własnego zdrowia.
-Nauka obsługi komputera i programów komputerowych

4. XXXXX XXXXX
W  zakresie  prowadzonej  rehabilitacji  osiągała  coraz  wyższe  wyniki  w  rozwoju  sfery 

społecznej.  Dobrze  rozumiała  umiejętność  dysponowania  pieniędzmi  i  planowania  wydatków. 
Wyraźnie zwiększył się poziom zaangażowania i inicjatywy w zakresie nawiązywania kontaktów 
z  uczestnikami  słabszymi  intelektualnie.  Wzrosło  poczucie  ponoszenia  odpowiedzialności  za 
swoje słowa i zachowanie. Właściwa i otwarta komunikacja swoich poglądów, opinii pozwalała 
na poprawę porozumienia w grupie kolegów i koleżanek. Pobyt i aktywne uczestnictwo w terapii 
zwiększył poziom zdyscyplinowania, obowiązkowości, punktualności. Zachowania w miejscach 
publicznych było poprawne i zgodne z przyjętymi normami społeczno – moralnymi.
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Postanowienia Rady Programowej:
-Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
-Trening zachowań asertywnych i prospołecznych.
-Nauka i wdrażanie do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych.
-Nauka obsługi komputera i programów komputerowych, Internetu.
-Trening planowania i gospodarowania pieniędzmi.
-Trening lokomocji i pokonywania barier architektonicznych na wózku inwalidzkim  lub 
o kulach.
-Poszerzanie obszaru samodzielnego poruszania się.
-Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i manualnej sprawności rąk.
-Trening relaksacji i aktywnego wypoczynku.
-Powiększanie zasobu słów i pojęć.

         
          5. XXXXX XXXXX

Systematycznie  uzyskuje  coraz  lepsze  efekty  w  nawiązywaniu  kontaktów 
interpersonalnych. Zauważa się pierwsze próby pogłębiania znajomości. Wzrasta zaangażowanie 
w realizację zadań terapeutycznych. Poprawił się poziom współpracy i współdziałania w grupie. 
Widoczny  rozwój  potrzeby  integracji  z  grupą  i  chęci  podtrzymania  właściwych  kontaktów 
społecznych.  Poprawnie  współpracuje  w  małym  zespole  tanecznym,  występuje  podczas 
uroczystości.  Poznaje  tajniki  związane  z  pracą  w  teatrze  (znaczenie  muzyki  i  scenografii). 
Wykorzystuje zdobyte umiejętności podczas inscenizacji utworów literackich, występów z okazji 
świąt, obchodów rocznicowych. Różnicuje się i wzbogaca sfera emocjonalna. Stara się stosować 
i przestrzegać normy społeczne. Uczestnictwo w terapii podniosło poziom dyscypliny, motywacji 
i zaangażowania uczestnika w realizację zadań rehabilitacji.

Postanowienia Rady Programowej:
 - Trening komunikacji werbalnej niewerbalnej.
-  Rozwój właściwych postaw interpersonalnych. 
-  Utrwalanie zwrotów grzecznościowych
-  Stwarzanie  sytuacji  sprzyjających  poznawaniu  i  rozumieniu  własnych  możliwości, 
ograniczeń i potrzeb
-  Wyrabianie umiejętności niwelowania napięć emocjonalnych
-  Rozpoznawanie własnych reakcji organizmu na stres

            -  Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
            -  Nauka zasad prawidłowego odżywiania
            -  Udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych, występach artystyczno- muzycznych
            -  Poprawa funkcji myślenia przyczynowo-skutkowego
            -  Uwrażliwienie na potrzeby innych

-  Nauka zachowań w sytuacji zagrożenia, poznanie numerów alarmowych, przeznaczenia 
instytucji użyteczności publicznej
-  Partycypacja norm i zasad harmonijnego współdziałania.

W zakresie zaradności osobistej i samodzielności postępy poczynili:

1. XXXXX XXXXX
Uczestniczka podczas zajęć wykazywała wysoki poziom motywacji do zajęć. Poprawił się 

poziom czynności  samoobsługowych.  Potrafiła  poprawnie przygotować prosty posiłek,  napoje. 
Uczyła się obsługi sprzętu AGD i RTV. Wykazywała zainteresowanie zasadami gospodarowania 
pieniędzmi, planowaniem i wydatkowaniem. Zdaje sobie sprawę z konieczności realizacji potrzeb 
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wg zasady ważności a nie tylko przyjemności. Wykazywała duże poczucie obowiązku, dyscypliny 
i  punktualności.  Starała  się  stosować   i  przestrzegać  ogólnie  przyjętych  norm  społecznych. 
Systematycznie  wzrasta  poziom  umiejętności  korzystania  ze  środków  transportu  miejskiego, 
rozumie  konieczność  kasowania  odpowiedniego  biletu  Poprawny  poziom  rozumienia 
i  zapamiętywania  pozwolił  na  uzyskanie  lepszych  efektów  w  zakresie  samodzielności 
i niezależności podczas realizacji planowanej terapii.

Postanowienia Rady Programowej:
-Trening umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 
-Poznanie przeznaczenia instytucji użyteczności publicznej. 
-Nauka organizacji aktywnego wypoczynku. 
-Wzbogacanie zasobu słów i pojęć. 
-Kształtowanie  umiejętności  rozpoznawania  i  przyporządkowywania  objawów 
somatycznych. 
-Trening pisania, liczenia i czytania. 
-Nauka prawidłowego realizowania treningu ekonomicznego. 
-Nauka zasad ruchu drogowego pieszych. 
-Poznanie praw i obowiązków obywatelskich. 
- Troska o zdrowie, profilaktyka prozdrowotna. 
-Wdrażanie zasad higieny osobistej. 
-Nauka umiejętności korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 
-Nauka obsługi sprzętu i urządzeń kuchennych. 
-Wdrażanie zasad organizacji i planowania czynności gospodarczych i porządkowych. 
-Kształtowanie gustu i dobrego smaku.    
-Trening samokontroli własnych emocji.

2. XXXXX XXXXX
Wykazywała zadowalający poziom zaradności i samodzielności.  Samodzielnie docierała 

do WTZ, potrafi korzystać ze środków transportu miejskiego. Orientowała się w elementarnych 
zasadach  życia  codziennego.  Potrafiła  zapisać  się  do  lekarza,  wyciągnąć  kartę,  wykupić  leki 
w aptece.  Coraz  lepiej  i  w miarę  samodzielnie  wykonywała  trening  ekonomiczny,  planowała 
wydatki, liczyła resztę. Zauważała konieczność realizacji wydatków w/g zasady ważności, a nie 
przyjemności. Na zadowalającym poziomie radziła sobie z obsługą sprzętu AGD i RTV. Chętnie 
przystępowała  do  realizacji  zajęć  gospodarczych  i  porządkowych.  Osiągnęła  lepsze  wyniki 
umiejętności  przygotowywania  posiłków  i  napojów  Potrafiła  korzystać  z  usług  urzędu 
pocztowego,  sklepu,  urzędów.  Prawidłowo  przyporządkowywała  zauważone  u  siebie  objawy 
somatyczne. Starała się zdobyć jak najwięcej informacji  o chorobach i sposobach zapobiegania 
im. 

  Postanowienia Rady Programowej:
- Wdrażanie zasad higieny osobistej i odzieży.
- Trening komunikacji werbalnej.
-Nauka obsługi sprzętu i urządzeń kuchennych. 
-Wdrażanie zasad organizacji i planowania czynności gospodarczych i porządkowych.
-Analiza problemu w aspekcie konkretnej sytuacji, odwoływanie się do norm.
-Trening relaksacji, niwelowanie lęków i napięć. 
- Kształtowanie samodyscypliny i dyscypliny pracy.
-Nauka organizacji pracy.
-Wdrażanie zasad prawidłowego odżywiania.
-Motywowanie do nauki i pracy.  
-Nauka zasad ruchu drogowego pieszych. 
-Kształtowanie gustu i dobrego smaku.   
-Trening samokontroli własnych emocji.
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3. XXXXX XXXXX
Podczas  pobytu  na  terapii  wzrósł  poziom  samoobsługi  i  czynności  dnia  codziennego. 

Wykazała się umiejętnością korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Przestrzegała zasad 
ruchu drogowego pieszych. Rozumie konieczność przechodzenia przez jezdnię  w odpowiednio 
oznakowanych  miejscach.  Była  ostrożna,  dbała  o  swoje  bezpieczeństwo.  Potrafiła  poprawnie 
wyliczyć  resztę  z  niewielkich  sum pieniężnych.  Ma  poczucie  czasu,  odczytuje  dni  tygodnia. 
Uczyła  się  z  coraz  lepszymi  efektami  umiejętności  gospodarczych  i  porządkowych.  Miała 
problemy z  przygotowywaniem  posiłku.  Wykazywała  wysoką  motywację  do  zajęć.  Z  dużym 
zaangażowaniem  rozwijała  swoje  zainteresowania.  Podczas  realizacji  zadań  z  wyjątkową 
starannością dbała o szczegóły, jakość i estetykę pracy. 

 Postanowienia Rady Programowej:
-Trening asertywności i komunikacji interpersonalnej. 
-Poznanie instrukcji i zasad obsługi urządzeń i sprzętu.
-Partycypacja norm i zasad harmonijnego współdziałania w grupie.
- Kształtowanie gustu, dobrego smaku, estetyki. 
-Nauka korzystania z instytucji użyteczności publicznej. 
-Stymulacja rozwoju poznawczego i społecznego.  
-Doskonalenie umiejętności prawidłowego odżywiania się. 
-Troska o zdrowie, profilaktyka prozdrowotna. 
-Wdrażanie zasad higieny osobistej.
-Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne analizatorów. 
-Rozwój uzdolnień i zainteresowań.
-Poprawa poziomu wyrażania swoich myśli, opiniowania poglądów 
-Nauka prawidłowego realizowania treningu ekonomicznego. 

4. XXXXX XXXXX
          W zakresie prowadzonej rehabilitacji zaradności i samodzielności osiągała coraz lepsze 
efekty.  Wykazywała  się  pomysłowością  i  dużą  motywacją  do  zajęć.  Poprawnie  wykonywała 
czynności porządkowe. Wymagała niewielkiej  pomocy przy realizacji  prac gospodarczych,  np. 
gotowanie, krojenie. Zaangażowała się  w naukę obsługi sprzętu gospodarstwa domowego i rtv. 
Dokładnie  zapoznawała  się  z  instrukcjami  postępowania,  dopytywała  o  mniej  zrozumiałe 
sformułowania.  Wykazywała  duże  poczucie  obowiązku  i  dyscypliny.  Starannie  i  dokładnie 
wykonywała  polecenia.  Orientowała  się  w zasadach życia  codziennego.  Osiągała  coraz lepsze 
efekty przygotowywania prostych posiłków i napojów.  Uczył się z problemami realizacji treningu 
ekonomicznego. Przy pomocy wybierała produkty, zamieniała towar na inny. 

 Postanowienia Rady Programowej:
-Utrwalanie nawyków higienicznych. 
-Troska o zdrowie, profilaktyka prozdrowotna. 
-Doskonalenie zasad prawidłowego odżywiania. 
-Nauka pisania, liczenia i czytania. 
-Nauka prawidłowego realizowania treningu ekonomicznego. 
-Nauka zasad ruchu drogowego pieszych. 
-Kształtowanie umiejętności załatwiania spraw urzędowych. 
- Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne analizatorów. 
-Rozwój uzdolnień i zainteresowań. 
-Trening asertywności i komunikacji interpersonalnej. 
-Nauka zachowań w sytuacji zagrożenia, poznanie numerów alarmowych,    przeznaczenia 
instytucji użyteczności publicznej
-Trening orientacji przestrzennej, chodzenia z białą laską. 
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5. XXXXX XXXXX
Poprawnie  rozwijała  się  umiejętność  wykonywania  czynności  porządkowych 

i  gospodarczych.  Z  dużą  starannością  i  dokładnością  wykonywała  czynności  przygotowania 
prostego  posiłku,  napojów,  kanapek.  Wykazywała  większą  samodzielność  podczas  realizacji 
treningu  ekonomicznego.  Potrafiła  dokonać  zamiany produktu  na  inny,  wyboru  produktu  pod 
kątem jego przydatności, liczyć resztę. Ma poczucie czasu, zna kalendarz. Potrafi pisać, czytać, 
liczyć  drobne kwoty pieniędzy.  Poszerza teren lokomocji,  samodzielnie  przychodzi na zajęcia, 
chodzi do kościoła.  Starała się podczas nauki obsługi urządzeń i sprzętu przestrzegać zasad BHP. 
Ostrożnie uruchamiała urządzenia, tylko pod nadzorem instruktora.  Dużą wagę przykładała do 
przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad społeczno – moralnych. Pomaga w domu swojej 
mamie, zmywa naczynia, chodzi do sklepu po podstawowe artykuły spożywcze. Wykazuje coraz 
większą motywację do zajęć w zakresie samoobsługi,  nauki umiejętności przydatnych w życiu 
codziennym. 

Postanowienia Rady Programowej:
-Utrwalanie nawyków higienicznych. 
-Troska o zdrowie, profilaktyka prozdrowotna. 
-Nauka zasad ruchu drogowego pieszych. 
-Trening asertywności i komunikacji interpersonalnej. 
-Poznanie instrukcji i zasad obsługi urządzeń i sprzętu.
-Partycypacja norm i zasad harmonijnego współdziałania w grupie.
-Kształtowanie gustu, dobrego smaku, estetyki. 
-Nauka korzystania z instytucji użyteczności publicznej. 
-Stymulacja rozwoju poznawczego i społecznego. 
-Nauka prawidłowego realizowania treningu ekonomicznego. 
-Wdrażanie zasad organizacji i planowania czynności gospodarczych i porządkowych.
-Kształtowanie i motywowanie do nauki nowych umiejętności. 
-Nauka właściwego korzystania z praw i obowiązków obywatelskich.
-Nauka organizacji czasu wolnego i aktywnego wypoczynku.
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Rozliczenie funduszu własnego W.T.Z.  wg stanu na dzień

31.12.2010r.

Saldo na dzień 31.12.2009r.                      =   3.812,87 zł
Lp. Data Nr dokumentu Treść Przychody Rozchody

1. 02.02.2010 Fakt.148 Zakup napojów im słodyczy z okazji „Walentynek” 122,54

2. 03.02.2010 Fakt.F/1/10/000001 Zakup słodyczy z okazji „Walentynek”  86,40

3. 10.02.2010 KP 14 Aukcja wyrobów  WTZ 260,00  

4. 10.02..2010 Fakt.200541011431 Zakup słodyczy z okazji „Walentynek” 554,16

5. 19.03.2010 KP 51 Aukcja wyrobów WTZ 526,00

6. 26.03.2010 KP 52 Aukcja wyrobów WTZ 385,00 

7. 31.03.2010 KP 60 Aukcja wyrobów WTZ 96,00

8. 07.04.2010 Wyc.bankowy nr 22 Zwrot odsetek uznaniowych  10,85

9. 22.04.2010 Fakt.F0164/2010/96 Zapłata za posiłek na wycieczce do Czestochowy  316,80

10. 20.05.2010 KP 78 Aukcja wyrobów WTZ 85,00

11. 17.06.2010 Fakt.791443/01321/06/10 Zakup napojów i słodyczy na wycieczkę nad morze 338,04

12. 25.06.2010 KP 93 Aukcja wyrobów WTZ 100,00

13. 14.07.2010 Fakt.3/07/2010
Zakup posiłku w pizzerii z okazji zakończenia I 
półrocza pracy w 2010r.  284,05

14. 15.07.2010 KP 102 Aukcja wyrobów WTZ 150,00

15. 16.09.2010 Fakt.62/2010
Zakup kwiatka doniczkowego z okazji zakończenia 
obchodów rocznicowych Związku Głuchych 40,00

16. 08.10.2010 Fakt.F0920/2010/017
Częściowa zapłata za posiłek na wycieczce do 
Częstochowy 176,97

17. 08.11.2010 Fakt.8374/2010 Zakup pieczywa okolicznościowego 37,00

18. 10.11.2010 Fakt.216/2010
Zakup tortu z okazji obchodów rocznicowych 
WTZ 175,00

19. 18.11.2010 Fakt.100/2010
Zapłata za wynajem Sali Koncertowej na 15-lecie 
WTZ 1 622,60

20. 02.12.2010 Fakt.200836030381
Zakup artykułów przeznaczonych na upominki 
„mikołajkowe” dla uczestników 895,55

21. 06.12.2010 Fakt.47/2010 Zakup tablo i fotoreportażu z okazji XV-lecia WTZ 1 220,00

22. 06.12.2010 KP 145 Aukcja wyrobów WTZ 521,00

Razem 2 123,00 5 879,96

Saldo na dzień  31.12.2009 r. 3 812,87  

Saldo na dzień  31.12.2010 r. 55,91  
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Rozliczenie  funduszu  sponsorskiego  wg  stanu  na  dzień
31.12.2010 r.

Saldo  na  dzień  31.12.2009 r.  =       6 700,24 zł
Lp. Data Nr  dokumentu Treść Przychody Rozchody
1. 7.01.2010 KP 2 Wpłata  XXXXXXXXXX 30,00  
2. 08.01.2010 Fakt.6/2010 Zakup kwiatów pogrzebowych 150,00
3. 03.02.2010 KP 8 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
4. 08.02.2010 KP 10 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
5. 09.02.2010 KP 12 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
6. 10.02.2010 KP 13 Wpłata  XXXXXXXXXX 60,00  
7. 17.02.2010 KP 16 Wpłata  XXXXXXXXXX 30,00  
8. 01.03.2010 KP 22 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  

9. 03.03.2010 Fakt. 10010328
Zakup orynnowania na dach budynku 
WTZ 500,00

10. 03.03.2010 Fakt.FR/000697
Zakup blachy ocynkowanej na dach 
budynku WTZ 256,20

11. 05.03.2010 KP 25 Wpłata  XXXXXXXXXX 40,00  
12. 05.03.2009 KP 26 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
13. 05.03.2009 KP 27 Wpłata  XXXXXXXXXX 90,00  
14. 05.03.2009 KP 28 Wpłata  XXXXXXXXXX 100,00  
15. 05.03.2009 KP 29 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
16. 05.03.2009 KP 30 Wpłata  XXXXXXXXXX 30,00  
17. 05.03.2009 KP 31 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
18. 05.03.2009 KP 32 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
19. 05.03.2010 KP 33 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
20. 05.03.2010 KP 34 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
21. 05.03.2010 KP 35 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
22. 05.03.2010 KP 36 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
23. 05.03.2010 KP 37 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
24. 05.03.2010 KP 38 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
25. 05.03.2010 KP 39 Wpłata  XXXXXXXXXX 100,00  
26. 05.03.2010 KP 40 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
27. 08.03.2010 KP 41 Wpłata  XXXXXXXXXX 60,00  
28. 12.03.2010 KP 44 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
29. 12.03.2010 KP 45 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
30. 12.03.2010 KP 46 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
31. 15.03.2010 Fakt.10/2010 Montaż rynien oraz zapór śniegowych 1 012,60
32. 15.03.2010 KP 47 Wpłata  XXXXXXXXXX 20,00  
33. 15.03.2010 KP 48 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
34. 17.03.2010 KP 49 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
35. 13.04.2010 KP 65 Wpłata  XXXXXXXXXX 30,00  
36. 16.04.2010 KP 67 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
37. 19.04.2010 KP 68 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
38. 28.04.2010 KP 71 Wpłata  XXXXXXXXXX 15,00  
39. 29.04.2010 KP 72 Wpłata  XXXXXXXXXX 30,00  
40. 14.05.2010 KP 77 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
41. 24.05.2010 Fakt.F/1R1/10/000716 Zakup paneli podłóg. do naprawy podłóg 

w pracowniach WTZ
436,99

42. 31.05.2010 KP 83 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
43. 31.05.2010 KP 84 Wpłata XXXXXXXXXX 30,00
44. 04.06.2010 KP 86 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
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45. 09.06.2010 KP 88 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
46. 21.06.2010 KP 92 Wpłata  XXXXXXXXXX 50,00  
47. 01.07.2010 KP 96 Wpłata XXXXXXXXXX 70,00
48. 05.07.2010 KP 97 Wpłata  XXXXXXXXXX 30,00  
49. 08.07.2010 KP 100 Wpłata XXXXXXXXXX 80,00
50. 15.07.2010 KP 103 Wpłata XXXXXXXXXX 50,00  
51. 23.08.2010 KP 107 Wpłata XXXXXXXXXX 50,00
52. 02.09.2010 KP 113 Wpłata XXXXXXXXXX 50,00
53. 09.09.2010 KP 114 Wpłata XXXXXXXXXX 30,00
54. 05.10.2010 KP 122 Wpłata XXXXXXXXXX 50,00

55. 05.10.2010 Fakt FAK/12588/2010/1019
Zakup poczęstunku na wycieczce do 
Częstochowy 130,68

56. 03.11.2010 KP 132 Wpłata XXXXXXXXXX 50,00
57. 08.11.2010 KP 134 Wpłata XXXXXXXXXX 30,00

58. 16.11.2010 Fakt.7/11/2010
Zakup upominków- podziękowań 
dla sponsorów WTZ 302,00

59. 16.11.2010 Fakt.146/3/10
Zakup upominków w celu złożenia 
podziękowań sponsorom WTZ 258,00

60. 23.11.2010 Fakt.117/0/2010
Impreza integracyjna z okazji 15-ej 
rocznicy WTZ 976,00

61. 24.11.2010 KP 139 Wpłata XXXXXXXXXX 50,00
62. 25.11.2010 Wyc. bankowy nr 74 Prowizja za wydanie książeczki czekowej 10,00
63. 06.12.2010 KP 144 Wpłata XXXXXXXXXX 30,00
64. 16.12.2010 KP 160 Wpłata XXXXXXXXXX 10,00
65. 29.12.2010 Fakt.2173/10 Częściowa zapłata za fakturę 4,31
66. 30.12.2010 Fakt.FP1056/02902/12/10 Częściowa zapłata za fakturę 6,47
67. 30.12.2010 KP 173 Wpłata XXXXXXXXXX 24,20

68. 31.12.2010 Rachunek nr 25/2010
Częściowa zapłata za energię za  grudzień 
2010r. 157,79

Razem 2599,2 4 201,04

Saldo na dzień 31.12.2009 r. 6700,24  

Saldo na dzień 31.12.2010 r. 5 098,40  
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Rozliczenie  środków  finansowych  za  rok  2010

1.  Saldo  z PFRON  na  dzień  31.12.2010 - 182,03

2.  Zobowiązania – razem -                                    7 095 ,65

W  tym:
- DPS  Radom  -  energia, woda -                                         2 095,65
- SPDzNiN „Nadzieja” –mylny dekret   
   banku - 5 000 ,00

3.  Fundusze  - razem - 8 297,51

W  tym:
- własny -                                          55,91
- sponsorski - 5 098,40
- ZFŚS - 3 143,20

4.  Stan  środków  pieniężnych - 15 575,19

W  tym:
- r-k bankowy bieżący - 12 431,99
- r-k bankowy ZFŚS - 3 143,20
- kasa - 0,00

Środki  otrzymane  w  2010  roku - 657 600,00

- z  PFRON - 591 840,00
- dofinansowanie z budżetu  Gminy  Miasta Radomia - 62 472,00
- dofinansowanie przez Stowarzyszenie "Nadzieja" - 3 288,00

Koszty  działalności  w  2010  roku - 657 417,97

Saldo  zgodne z  pkt. 1  do zwrotu do  PFRON  - 182,03
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Zamykamy kolejny rok działalności naszego Warsztatu Terapii  Zajęciowej, rok który obfitował 
w bardzo dużo ciekawych i niezapomnianych przeżyć, związanych szczególnie z okrągłą piętnastą 
rocznicą powstania naszego warsztatu, jako kolejny wszedł już do historii naszej placówki.
Można  z  całą  odpowiedzialnością  stwierdzić,  że  uczestnictwo  w zajęciach  naszego  warsztatu 
terapii zajęciowej pozytywnie wpływa na naszych uczestników, zaspokajają potrzebę akceptacji, 
Wzrasta  ich poczucie własnej  wartości i  użyteczności.  Mogą rozwijać się w sferze społecznej 
i odnaleźć swoje miejsce w życiu. Mają oni kontakt z rówieśnikami mającymi często podobne 
problemy  o oni, a przecież w grupie siła. Na ich twarzach pojawiają się uśmiechy,  nawiązują 
nowe przyjaźnie. 
Rehabilitacja realizowana w Warsztacie rozwija ich  zainteresowania i możliwości twórcze daje 
im szansę na godne życie i należne miejsce w społeczeństwie. 
Staramy się być przyjaciółmi dla naszych uczestników a ich traktujemy jako naszych przyjaciół 
i  jak  napisała  jedna  z  instruktorek  pracująca  w  naszym  Warsztacie  w  swoim  rocznym 
sprawozdaniu  z  pracy  terapeutycznej:  „radość  z  sukcesów  naszych  przyjaciół  napędza  do 
podejmowania nowych wyzwań i nadaje sens naszemu życiu”.
Jan  Paweł  II   powiedział,  iż  „ostatecznie  celem  pracy  jakiejkolwiek  pracy  spełnionej  przez 
człowieka  –  pozostaje  zawsze  sam  człowiek”,  celem  naszej  pracy  jest  rehabilitacja  naszych 
uczestników, czujemy, że ta praca spełnia się każdego dnia.         
Wkraczamy  w  szesnasty  już  rok  funkcjonowania  naszego  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej, 
z nowymi nadziejami na dalszą efektywną  pracę służąca naszym uczestnikom i ich rodzinom, 
wierzymy, że przyniesie ona nam spełnienie wielu pragnień i nadziei. 

                                                                             Na tym sprawozdanie zakończono.

Załączniki:
1. sprawozdanie bilansowe

2.Otrzymują:
1.M.O.P.S.
2.a/a
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BILANS JEDNOSTEK

Nazwa i miejsce jednostki BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli 

na dzień 31.12.2010 r.

Przeznaczenie formularza
1. MOPS – Radom
2. a/a

AKTYWA Stan na koniec 
poprzedniego 

roku 
obrotowego

Stan na koniec 
bieżącego roku 

obrotowego

PASYWA Stan na koniec 
poprzedniego 

roku 
obrotowego

Stan na koniec 
bieżącego roku 

obrotowego

A. Majątek trwały 73 351,99 71 875,99 A. Kapitał (fundusz) własny 83 865,10 77 030,30
I. Wartości niematerialne i 
prawne

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 

1. Koszty organizacji 
poniesione przy założeniu lub 
późniejszym rozszerzeniu 
spółki akcyjnej

II. Należne lecz nie wniesione wkłady 
na poczet kapitału podstawowego 
(wielkość ujemna)

2. Koszty prac rozwojowych III. Kapitał (fundusz) zapasowy 
3. Wartość firmy 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich 

wartości nominalnej
4. Inne wartości niematerialne 
i prawne

2. Tworzony ustawowo

5. Zaliczki na poczet wartości 
niematerialnych i prawnych 

3. Tworzony zgodnie ze statutem lub 
umową

II. Rzeczowy majątek trwały 73351,99 71 875,99 4. Z dopłat wspólników 
1. Grunty własne 5. Inny 83865,10 77030,30
2. Budynki i budowle IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy 

z aktualizacji wyceny
3. Urządzenia techniczne 
i maszyny 

1 599,00 123,00 V. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

4. Środki transportu 0,00 0,00 VI. Nie podzielony wynik finansowy 
z lat ubiegłych 

5. Pozostałe środki trwałe 71 752,99 71 752,99 1. Zysk (wielkość dodatnia)

6. Inwestycje rozpoczęte 2. Strata (wielkość ujemna)
7. Zaliczki na poczet 
inwestycji 
III. Finansowy majątek trwały VII. Wynik finansowy netto roku 

obrotowego
1. Udziały i akcje 1. Zysk netto (wielkość dodatnia)
2. Papiery wartościowe 2. Strata netto (wielkość ujemna)
3. Udzielone pożyczki 
długoterminowe

3. Odpisy z wyniku finansowego 
bieżącego roku obrotowego

4. Inne składniki finansowego 
majątku trwałego
IV. Należności 
długoterminowe 
B. Majątek obrotowy 14670,98 15 575,19 B. Rezerwy 
I. Zapasy 1. Rezerwy na podatek dochodowy od 

osób prawnych lub osób fizycznych
1. Materiały 2. Pozostałe rezerwy
2. Półprodukty i produkty 
w toku

C. Zobowiązania długoterminowe

3. Produkty gotowe 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje 
i inne papiery wartościowe 

4. Towary 2. Długoterminowe kredyty bankowe
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5. Zaliczki na poczet dostaw 3. Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe

II. Należności i roszczenia D. Zobowiązania krótkoterminowe 
i fundusze specjalne

4157,87     10 420,88

1. Należności z tytułu dostaw 
i usług

I. Zobowiązania krótkoterminowe 2036,30 7 277,68

2. Należności z tytułu 
podatków, dotacji i 
ubezpieczeń społecznych 

1. Pożyczki, obligacje i papiery 
wartościowe

3. Należności 
wewnątrzzakładowe

2. Kredyty bankowe

4. Pozostałe należności 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
5. Należności dochodzone na 
drodze sądowej

4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1963,64 7 095,65

III. Papiery wartościowe 
przeznaczone do obrotu

5. Zobowiązania wekslowe

1. Udziały lub akcje własne do 
zbycia

6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł 
i ubezpieczeń społecznych 

2. Inne papiery wartościowe 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe
9. Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe

72,66 182,03

IV. Środki pieniężne 14670,98 15575,19 II. Fundusze specjalne 2 121,57 3 143,20
1. Środki pieniężne w kasie 6,52 0,00
2. Środki pieniężne w banku 14664,46 15 575,19
3. Inne środki pieniężne 
(weksle, czeki obce itp.)
C. Rozliczenia 
międzyokresowe

E. Rozliczenia międzyokresowe 
i przychody przyszłych okresów

1. Czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

1. Bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów

2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe

2. Przychody przyszłych okresów

Suma aktywów 88 022,97 87 451,18 Suma pasywów 88 022,97 87 451,18

28.02.2011r.                                                                                            28.02.2011r.
  --------------------          ------------------------------------------------          ----------------           --------------------------------- 
Data      Podpis Prezesa Stowarzyszenia               Data                     Podpis Kierownika Jednostki 

                                
          

28.02.2011r.
-------------------------      --------------------------------------------------

Podpis osoby której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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	Kwiecień
	W minionym okresie uczestnicy opanowywali wykonanie takich przedmiotów jak: wycieraczek, szczotek oraz makram. Różny stopień upośledzenia – umysłowego i ruchowego – wymagał indywidualnego dostosowania rehabilitacji zawodowej do poszczególnych przypadków. Wykonywanie prostych czynności zawodowych przyczynia się do rozwoju jakości chwytu rąk: trójpalcowego, kleszczowego, szczypcowego, opuszkowego, bocznego, hakowego, chwytania                z opozycją kciuka; wartości chwytu – zdolność do przenoszenia obciążeń zewnętrznych oraz sterowania ruchami. Ćwiczenia rozwijające sprawność palców są doskonałym sposobem na wyciszenie, doskonalenie stanu koncentracji, spostrzegawczości czy pamięci. Opanowanie wykonania wyrobów przyczynia się do rozwoju dokładności  i ekonomiczności ruchów, tempa ruchu, rozwija współpracę analizatora wzrokowego, słuchowego, stronność – lateralizacja jednostronna i skrzyżowana, mieszczenie w przestrzeni, kierunki, stosunki przestrzenne, wpływa na rozwój rytmizacji, czyli przetwarzanie informacji akustycznych i wizualnych, dostosowania form ruchu – skrętu, obrotu.
	Praca przy wspomnianych wyrobach, poprzez wykonywanie ruchów przedmiotowo-narzędziowych, rozwija sprawność rąk, usprawnia analizę  i syntezę wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Wykonując różne wyroby uczestnicy nabywają nawyk prawidłowej postawy ciała oraz pozycji ręki,  poszerzają zakres ruchów ręki, nadgarstka, palców, usprawniają prawidłowy chwyt, nabywają koordynację pracy obu rąk, ćwiczą współpracę oczu             i ręki dominującej, wykorzystują wszystkie zmysły w poznawaniu kształtów, form i przenoszeniu ich na ruch, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i umiejętność planowania działania, rozwijają potencjał twórczy, poczucie sprawstwa, kontroli nad działaniem, większą pewność siebie.
	Uczestnicy uczyli się praktycznej obsługi komputera - poznawali funkcjonalność systemu operacyjnego, zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, drukowanie, skanowanie, Tworzyli obrazy i rysunki poprzez własne spojrzenie na świat. Oswajali się z nowoczesną techniką i uczyli się praktycznego jej wykorzystania.
	Poznawali także wirtualny świat w Internecie, uczyli się wyszukiwania informacji na dany temat
	z wykorzystaniem różnych wyszukiwarek. 
	Dużą uwagę przywiązywali do pracy w edytorze tekstu WORD, w tym na posługiwanie się klawiaturą ( uzyskiwanie polskich znaków diakrytycznych ) -  kształcenie umiejętności poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania            i  przenoszenia tekstu oraz tworzenia tabel i formatowania ich. Na wyróżnienie w pracy pracowni zasługują uczestniczka: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX i XXXX XXXX.


	Ćwiczenia ogólnousprawniające prowadzone są, nie tylko indywidualnie ale również w grupach. Do grup dobierani są uczestnicy o podobnych zaburzeniach narządu ruchu i mniej więcej tym samym stopniu sprawności fizycznej. Ćwiczenia ogólnie usprawniające grupowe mają wiele aspektów psychologicznych, które działają mobilizująco i pobudzająco na uczestników. Przy wykonywaniu ćwiczeń w grupach dużą rolę odgrywa czynnik rywalizacji. Powstaje możliwość podpatrywania i przyjmowania sposobów wykonywania ruchów i czynności jednych uczestników od drugich.

