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CHARAKTERYSTYKA I EFEKTY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 Miejsce działalności:  26-611 Radom Grenadierów 18

Data powstania:   01 marzec 1999

Liczba uczestników:  35

Liczba pracowników:  13  etatów : 11 w tym:

Kierownik 1 etat
Instruktorzy (7 osób) 7 etatów
Rehabilitant 1 etat
Psycholog 0,5 etatu
Pielęgniarka 0,75 etatu
Księgowość 0,25 etatu
Sprzątaczka  0,5 etatu

Rodzaje  pracowni i liczba uczestników:   

- pracownia gospodarstwa domowego  - 5 uczestników    1 zespół

-pracownia krawiecka          -10 uczestników  2 zespoły

-pracownia stolarska          -15 uczestników  3 zespoły

-pracownia tkacka          -  5 uczestników   1 zespół

   W roku 2011 warsztat realizował program rehabilitacji społecznej i zawodowej 
ściśle  w  oparciu  o  Indywidualne  Programy  Rehabilitacji  jako  podstawy 
zintegrowanych form działań  wzajemnie przenikającej się rehabilitacji społecznej i 
zawodowej które są realizowane kompleksowo, sprzyjają  osiąganiu zasadniczych 
celów. 
Nadrzędnym celem jest dążenie do osiągania pełnej niezależności życiowej każdego 
uczestnika,  na  miarę  jego  aktualnej  możliwości  i  potrzeb.  Program  zakłada 
wdrażanie   stopniowo  nowych umiejętności  ,  przy  jednoczesnym utrwalaniu  już 
nabytych.  Nie  oczekuje  się  efektów  natychmiastowych,  które  zawsze  pozostają 
stanem  docelowym.  Zadaniem  warsztatu  jest  dokonywanie  okresowych  ocen 
programów  oraz  postępu  uczestnika.  W  razie  konieczności  program  jest 
modyfikowany w sposób adekwatny do aktualnych możliwości  uczestnika. W roku 
2011 Rada Programowa nie modyfikowała IPR uznając słuszną kontynuację zadań 
w  oparciu  o  obowiązujące.  W  roku  2011  warsztat  dokonał  dwukrotnie  oceny 
postępu uczestników.
Praca w warsztacie przyjmuje formę planową z zastosowaniem odpowiednich form 



i metod działania co pozwala  na kontrolę przebiegu zajęć, a zatem dokonywać na 
miarę potrzeb korekty w planie i korekty metod i sposobu realizacji. 
Realizacja  programu  odbywa  się  przede  wszystkim  w  formie  zespołowej  a  jeśli 
zachodzi konieczność ze wspomaganiem indywidualnym. Kierunkiem zasadniczym 
są działania zmierzające do osiągania najwyższego stopnia samodzielności osobistej. 
Program  realizowany  w  warsztacie  cechuje  elastyczność  co  daje   możliwości 
każdemu uczestnikowi bez względu na aktualny stan funkcjonowania psychicznego 
i  fizycznego  możliwość  nabywania  nowych  umiejętności  i  pełną  autonomię  w 
zakresie  wykonywania  powierzonych  zadań.  Celem  jest  stałe  poszukiwanie  jak 
najbardziej  skutecznych metod działania a sprawdzone i skuteczne wdrażane  w 
pracę warsztatu. 
Podstawą  osiągania  samodzielności  i  zaradności  osobistej  są  umiejętności  w 
zakresie  samoobsługi.  Samodzielne  ubieranie  się,  poprawność   wykonywania 
czynności  higienicznych,  umiejętności  dokonywania  podstawowych  zakupów, 
umiejętność  bezpiecznego  poruszania  się  przynajmniej  po  najbliższej  okolicy, 
przygotowania  sobie  prostego  posiłku  decydują  o  pewnej  samodzielności  i 
zaradności. Samoobsługa jest  fundamentem osiągania umiejętności społecznych.
W zakresie  samoobsługi  praktycznie  wszyscy uczestnicy osiągają  dobre  i  bardzo 
umiejętności.  Jednak pośród stanu tacy uczestnicy jak: XXXXX XXXXX, XXXXX 
XXXXXX,   XXXXXX  XXXXXX  wymagają  więcej  wsparcia  z  uwagi  na  brak 
dokładności w czynnościach samoobsługowych. 
Zdobywanie umiejętności społecznych to najistotniejszy cel programu rehabilitacji 
warsztatu. Dobre funkcjonowanie społeczne jest warunkiem osiągania umiejętności 
zawodowych. Przygotowanie  uczestnika do pełnienia różnorakich ról  społecznych 
jest zadaniem najważniejszym i długotrwałym, szczególnie zaś w dobie ogromnego 
postępu  technicznego  i  tempa  życia  społecznego.  Stąd  najprostszą  i  najbardziej 
skuteczną  formą  jest  wdrażanie  umiejętności  społecznych  w  toku  doświadczeń 
osobistych.  Każda  sytuacja  życiowa  świetnie  wprowadza  uczestnika  w 
samodzielność  społeczną.  Warsztat  kładzie  nacisk  na  umiejętność  korzystania  z 
różnych  instytucji  użyteczności  publicznej,  umiejętności  czytania  znaków, 
bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, umiejętności komunikowania się, 
zdobywania  informacji,  przemieszczania  się  ,korzystania  z  różnych  form  życia 
kulturalnego, organizowania sobie czasu wolnego, współdziałanie i współpracę na 
rzecz zespołu i środowiska, na umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi i 
dokonywanie zakupów na miarę osobistych potrzeb, załatwianie spraw osobistych, 
orientację w czasie, umiejętność oceny sytuacji zagrożenia i radzenia sobie w tych 
sytuacjach,  prowadzenie  życia  towarzyskiego,  poszerzanie  i  zdobywanie  nowych 
zainteresowań.
Pewne umiejętności uczestnicy  nabywają poprzez specjalnie organizowane treningi, 
pogadanki,  instruktaże  jako  wprowadzenie  do  działania  praktycznego.  Wszystkie 
niemal  działania   związane  z  wprowadzeniem  uczestnika  w  życie  społeczne 
przyjmują  charakter  kompleksowy.  Sprzyja  temu  planowane  uczestnictwo  w 
zorganizowanych  formach  życia  kulturalnego  na  terenie  placówki  a  przede 
wszystkim w środowisku. Treningi ekonomiczne posiadają najważniejsze znaczenie. 
Zdobywają umiejętności i wiedzę w zakresie planowania zakupów, miejsca realizacji, 
dokonywania  praktycznego  a  więc  samodzielnego  wyszukania  nabywanych 
artykułów  ,czytania  cen,  przygotowywanie  środków  pieniężnych,  umiejętność 



poruszania  się  po  sklepie  itp.  W  dalszym  ciągu  problem  stanowi  umiejętność 
manipulowania środkami pieniężnymi przy znajomości podstawowych nominałów. 
Spośród  stanu  uczestników samodzielnie  wylicza  i  wykazuje  dobrą  orientację  w 
przygotowaniu  odpowiedniej  gotówki  są:  XXXXXX  XXXXX,  XXXXXX  XXXXX, 
XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX.  Blisko 13 kolejnych uczestników zna nominały , 
jednak  trudności  w  liczeniu  powodują  ,  że  wymagają  wsparcia.  Pozostałych  10 
uczestników  mimo znajomości podstawowych nominałów nie radzą sobie z zapłatą i 
najczęściej płacą większymi nominałami. Pozostali uczestnicy kompletnie nie radzą 
sobie podczas zakupów. Ci uczestnicy nie dokonują własnych wyborów aczkolwiek 
dobrze poruszają się po sklepie i posiadają wiedzę gdzie co kupić. Dla wzmocnienia 
umiejętności dokonywania zakupów prowadzone są w placówce treningi w zakresie 
znajomości  nominałów pieniężnych ,  umiejętności  przygotowywania  odpowiedniej 
wysokości środków do ceny. Poza tym wyjście to umiejętne przemieszczanie się w 
ruchu  ulicznym,  umiejętność  zdobywania  informacji  i  wykorzystanie  ich  w 
działaniu.  W  ramach  uspołeczniania  i  wdrażania  do  kultury,  do  umiejętnego 
gospodarowania  czasem  wolnym,  do  poszerzania  i  nabywania  zainteresowań, 
wypełniania ról społecznych  uczestnicy warsztatu systematycznie chodzą do kina, 
teatru,  kawiarni  nabywając  umiejętności  kupowania  kart  wstępu  a  przede 
wszystkim umiejętności zachowania zgodnie z normą.  Korzystają z takich instytucji 
jak poczta, czy inne punkty usługowe załatwiając sprawy osobiste i domowe.  
W roku sprawozdawczym odbyła się jedna wycieczka 5-dniowa w Bieszczady.
Wycieczki   kształtują  wiele  pozytywnych  cech  i  umiejętności,  radzenia  sobie  w 
różnych  warunkach,  ale  również  jest  sprawdzianem uniwersalnych  umiejętności 
radzenia  sobie  w  samodzielnej  obsłudze,  wyzwala  aktywność,  zainteresowania, 
współdziałanie  i  współpracę  w  grupie  i  nowe  formy  poznawcze.  Dużą  wag 
przywiązuje  się  do  akcji  kulturalnych  tym   organizowaniem  uroczystości 
okolicznościowych  w  placówce.  Pozwalają  one  uaktywnić  uczestników  ,  oraz 
świetnie  wypełniać  role  społeczne.  Akcje  na  okoliczność  świąt  narodowych, 
rodzinnych  i  inne  mające  charakter  religijny  i  rozrywkowy  wpisane  są  życie 
warsztatu i wzbudzają zainteresowanie i pobudzają do zainteresowań i poszerzania 
wiedzy.  Wszystkie  te  formy  zdecydowanie  wdrażają  uczestników  do  pełnej 
zaradności  i  samodzielności  osobistej,  oraz  do  pełnego  uczestnictwa  w  życiu 
społecznym.  Wszyscy  uczestnicy  w  różnym  stopniu  i  tempie  osiągają  wzrost 
umiejętności  społecznych.  Szczególnie  wyróżnić należy :  XXXXX XXXXX, XXXXX 
XXXXX,  XXXXXX  XXXXXX,  XXXXXX  XXXXXX,  XXXXXX  XXXXXX,  XXXXXX 
XXXXXX, XXXXX XXXXXX ,XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, 
XXXXXX  XXXXXX,  XXXXXX  XXXXXX,  XXXXXX  XXXXXX,  XXXXXX  XXXXXX. 
Regres  dotyka  XXXXXX  XXXXXXX,  XXXXXX  XXXXXXX,  XXXXXX  XXXXXX, 
XXXXXX XXXXXX.
Wszechstronne  zalety  rehabilitacyjne   zawierają  zajęcia  praktyczne  w 
poszczególnych pracowniach i dowolnych kołach zainteresowań. Zajęcia praktyczne 
wywierają  decydujący  wpływ  na  rozwój  motoryki,  jako  podstawy  osiągania 
dojrzałości  społecznej  i  zawodowej.  Zajęcia praktyczne w pracowni gospodarstwa 
domowego wdrażają uczestników do samodzielnego podejmowania prac związanych 
z  życiem  domowym.  Mają  decydujące  znaczenie  w  zakresie  przygotowania  do 
samodzielnego i zaradnego życia. Zakres prac od przygotowania prostych posiłków 
do  złożonych,  prace  domowe  najbardziej  przygotowują  do  samodzielnego  życia. 



Prace  gospodarcze  jakie  wykonują  uczestnicy  posługując  się  urządzeniami 
codziennego  użytku  domowego  ,  oraz  prace  na  rzecz  placówki  poszerzają 
umiejętności i wyzwalają dodatkowe zainteresowania i nawyki. Wskazywanie celu i 
przestrzeganie  zasad  doprowadzenia  zadania  od  początku  do  końca  wdrażają 
uczestników  do  samokontroli  i  kształtują  właściwy  stosunek  do  prac  w 
gospodarstwie  domowym.  Praktycznie  wszyscy  uczestnicy  radzą  sobie  dobrze  w 
zakresie  przygotowywania,  kulturalnego  spożywania  ,  nakrywania,  podawania 
posiłków.  Spośród  stanu  wyróżnić  jest  konieczne:  XXXXX  XXXXXX,  XXXXX 
XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, 
XXXXX  XXXXXXX,  XXXXX  XXXXXXX  ,  XXXXX  XXXXXXX,  XXXXX  XXXXXXX, 
XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX. Z racji  tej ,  że nie wszyscy uczestnicy przez 
dłuższy czas pracują w zespole gospodarstwa domowego, organizowane są zajęcia w 
zakresie przygotowywania posiłków w zespołach innych jak gospodarstwa. Zajęcia 
mają na celu wciąż utrwalanie podstawowych umiejętności w zakresie zakupienia i 
przygotowywania sobie posiłku.
Uczestnicy pracowni krawieckiej mają możliwość nabywania umiejętności niezbędne 
w  codziennym  życiu.  Przyszywanie,  zszywanie,  wykonywanie  prostych  prac  na 
maszynie do szycia mogą wzbogacać zaradność i samodzielność osobistą a przede 
wszystkim kształtują  nawyki  zawodowe.  Znacznie  lepiej  radzą  sobie  z  tematyką 
krawiectwa dobrze obsługują maszyny do szycia,  świetnie  radzą sobie  z  obsługą 
hafciarki,  wyszywaniem a większość prac wykonują już samodzielnie,  wyroby tej 
pracowni dobrze sprzedają się kiermaszach.
Pracownia stolarska i  różnorodność zajęć  od precyzyjnych prac na maszynach i 
zastosowaniem urządzeń i narzędzi ręcznych do prac naprawczych, ogrodniczych , 
plastycznych wyposażają w podstawowe umiejętności zawodowe.
Różnorodność zajęć o różnym stopniu trudności powoduje , że każdy z uczestników 
odnajduje dla siebie zajęcie na miarę posiadanych możliwości. Wykonuje się wiele 
niemal  profesjonalnych  prac,  wymagających  od  uczestnika  wiedzę,  sprawność  i 
umiejętności  posługiwania  się  urządzeniami  i  narzędziami.   Prace  pozytywnie 
kształtują umiejętności i zalety niezbędne do podjęcia pracy. Program tej pracowni 
przewiduje  wykonywanie  prac  na  rzecz  placówki.  Drobne  remonty  budowlane, 
naprawy wyposażenia podnoszą kompetencje każdego uczestnika w tej pracowni. 
Prace  które  śmiało  mogą  wykonywać  również  w  domu  i  na  jego  rzecz.  Ze 
szczególnym  uznaniem  należy  wyróżnić  następujących  uczestników:  XXXXX 
XXXXXX,  XXXXX  XXXXXX,  XXXXX  XXXXXX.  Ci  uczestnicy  osiągają  zdolność 
podjęcia pracy na wolnym rynku.
Urozmaicony program w pracowni tkackiej orz formy i zakres  sprzyjają osiąganiu 
sprawności  manualnych  i  kształtują  wrażliwość  na  estetykę,  Praca  na  krośnie, 
wyszywanie,  tkanie,  szydełkowanie  wyrabia   koncentracje  uwagi  i  dokładność 
działania.
Rodzaj  i  formy realizacji  zajęć  praktycznych we  wszystkich  pracowniach  SA tak 
dobierane,  by  nie  cechowała  monotonność  a  zakończenie  danego  tematu  nie 
odwlekało się w czasie. Ta dominująca zasada przynosi ewidentne efekty w postaci 
osiągania  z  każdym  okresem  nowych  umiejętności.  Zdecydowanie  wzrasta 
umiejętność organizowania stanowiska pracy, przygotowania odpowiednich narzędzi 
i  urządzeń,  materiałów,  stosowanie   prawidłowego  nazewnictwa  i  zastosowania, 
wzrasta  odpowiedzialność  w  zakresie   dbałości  o  stan  techniczny  i  użytkowy 



narzędzi i urządzeń. Uczestnicy nabywają nawyki bezpiecznego stosowania narzędzi 
i urządzeń, przyjmują prawidłową postawę ciała podczas pracy, bardziej przyswajają 
kolejność  poszczególnych  operacji,  zapamiętują,  dbają  o  jakość  wykonywanego 
zadania, o lepsze wykorzystanie materiałów. Wdraża się nawyki systematyczności, 
punktualności oraz współpracy w zespole na rzecz wykonywanych zadań.
Szczególnie  wysoki  poziom  umiejętności  zawodowych  prezentują  następujący 
uczestnicy: XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, 
XXXXX XXXXXX,  XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX,  XXXXX 
XXXXXX.  Pozostałych   15  uczestników  osiąga  systematycznie  dobry  poziom 
umiejętności zawodowych, kolejnych sześciu osiąga lepsze rezultaty w wolniejszym 
tempie. Czterech uczestników  a wśród nich: XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, 
XXXXX  XXXXXXX,  XXXXX  XXXXXXX  nie  osiągają  umiejętności  zawodowych  w 
sposób planowany a z oceny okresowej wynika , że następuje regres.
Na  dobrym  poziomie  utrzymuje  się  kondycja  i  sprawność  fizyczna.  Zajęcia  w 
zakresie rehabilitacji ruchowej podtrzymują stan dobrej kondycji fizycznej i ogólnej 
wytrzymałości.  Rehabilitacja  ruchowa  prowadzona  systematycznie  w  formie 
indywidualnej i w małych zespołach.
Sport  i  kultura  odgrywa  zasadnicza  role  w  zakresie  dobrego  funkcjonowania 
społecznego i zawodowego. Warsztat na dostępnym poziomie organizuje i motywuje 
do  udziału  w  zajęciach  sportowo-rekreacyjnych.  Poza  tym  są  konsumentami 
kawiarni,  restauracji,  widzami  w  teatrze  i  kinie,  systematycznie  biorą  udział  w 
organizowanych w mieście koncertach umuzykalniających. W warsztacie uczą się 
śpiewać, tańczyć, recytować wiersze. Uczestnikom warsztatu powierza się wszelkie 
prace związane z utrzymaniem terenu zielonego wokół placówki. Nabywają wiedzę i 
umiejętności  ogrodnicze.  Funkcjonuje  zespół  teatralny  a  występy  wzmacniają 
umiejętności wypełniania ról społecznych, dają pewność siebie i pełna motywację do 
działania. 
Uczestnicy systematycznie uczestniczyli w 8 koncertach umuzykalniających, brali 
udział   w  sześciu  akcjach  sportowo-kulturalnych  organizowanych  przez  inne 
zaprzyjaźnione  podmioty  naszego  miasta.  Oprócz  tego  byli  obecni  na  3 
uroczystościach  państwowych  organizowanych  w  naszym  mieście.  Dwóch 
uczestników brało bezpośredni  udział  w ko kursie  recytatorskim organizowanym 
przez Gimnazjum nr 2 w Radomiu. 
Współpraca  z  opiekunami  przynosi  dodatkowe  efekty  osiągania  celów 
programowych warsztatu. Wzajemne zrozumienie działań sprzyja dobrej atmosferze 
pracy  warsztatu.  W  roku  2011  odbyło  się  4  protokołowane  zebrania  Rady 
Programowej, oraz  3 protokołowane zebrania z opiekunami. 
W  okresie  sprawozdawczym  skreślono  z  listy  uczestników  1  uczestnika  tj. 
XXXXXX  XXXXXXX  który  po  zgonie  opiekuna  stał  się  pensjonariuszem  DPS. 
W  miejsce  skreślonego  przyjęto  XXXXXX  XXXXXX   która  rokuje  na  osiąganie 
dobrych rezultatów.
W okresie sprawozdawczym nie  miały miejsca zdarzenia losowe, wykonano wiele 
prac  podnoszących  standard  placówki  jak  wymiana  poręczy,  dokonano  wielu 
bieżących napraw i  drobnych inwestycji.  Środki  finansowe będące  do dyspozycji 
warsztatu  były  wystarczające  do  bezkolizyjnej  pracy  warsztatu.  Wszystkie 
zaplanowane  działania  wykonane  zostały  w  całości.  Poprawia  się  frekwencja 
uczestników co świadczy o dobrej motywacji i dobrym stanie zdrowia uczestników. 



Ogólny wskaźnik frekwencji w 2011 roku jest nieco wyższy od roku 2010 i wynosi 
przeciętnie 93 %. Długoterminowa nieobecność jednego z uczestników spowodowała 
obniżenie rzeczywistego poziomu frekwencji wykazanego w zestawieniu.
W roku 2011 środki finansowe pozwoliły na bezkolizyjną i planową realizację 
programu. Nie odnotowano żadnych przykrych zdarzeń losowych. Pełni optymizmu, 
warsztat konsekwentnie realizować będzie  wyznaczony cel na rok 2012.



Lista uczestników WTZ na dzień 31.12.2011 rok

Lp Nazwisko i Imię wiek Rodzaj 
niepełnosprawności

Stopień 
niepełnosprawności

1 XXXXX XXXXXX 21 Zespół Downa znaczny
2 XXXXX XXXXXX 25 Zespół Downa znaczny
3 XXXXX XXXXXX 33 Zespół Downa znaczny

 4 XXXXX XXXXXX 36 Zespół Downa znaczny
 5 XXXXX XXXXXX 30 Upośledzenie umysłowe znaczny
6 XXXXX XXXXXX 30 Zespół Downa znaczny
7 XXXXX XXXXXX 28 Upośledzenie umysłowe umiarkowany
8 XXXXX XXXXXX 26 Upośledzenie umysłowe znaczny
9 XXXXX XXXXXX 47 Upośledzenie umysłowe znaczny
10 XXXXX XXXXXX 31 Upośledzenie umysłowe znaczny
11 XXXXX XXXXXX 30 Zespół Downa znaczny
12 XXXXX XXXXXX 31 Zespół Downa znaczny
13 XXXXX XXXXXX 41 Upośledzenie umysłowe znaczny
14 XXXXX XXXXXX 23 Upośledzenie umysłowe umiarkowany
15 XXXXX XXXXXX 23 Upośledzenie umysłowe znaczny
16 XXXXX XXXXXX 32 Upośledzenie umysłowe znaczny
17 XXXXX XXXXXX 38 Upośledzenie umysłowe znaczny
18 XXXXX XXXXXX 37 Zespół Downa znaczny
19 XXXXX XXXXXX 37 Upośledzenie umysłowe znaczny
10 XXXXX XXXXXX 42 Upośledzenie umysłowe znaczny
21 XXXXX XXXXXX 30 Zespół Downa znaczny
22 XXXXX XXXXXX 40 Zespół Downa znaczny
23 XXXXX XXXXXX 23 Zespół Downa znaczny
24 XXXXX XXXXXX 46 Upośledzenie umysłowe znaczny
25 XXXXX XXXXXX 23 Upośledzenie umysłowe znaczny
26 XXXXX XXXXXX 53 Upośledzenie umysłowe znaczny
27 XXXXX XXXXXX 21 Zespół Downa umiarkowany
28 XXXXX XXXXXX 23 Zespół Downa znaczny
29 XXXXX XXXXXX 27 Upośledzenie umysłowe znaczny
30 XXXXX XXXXXX 25 Upośledzenie umysłowe znaczny
31 XXXXX XXXXXX 48 Upośledzenie umysłowe znaczny
32 XXXXX XXXXXX 19 Zespół Downa znaczny
33 XXXXX XXXXXX 29 Upośledzenie umysłowe znaczny
34 XXXXX XXXXXX 31 Upośledzenie umysłowe znaczny
35 XXXXX XXXXXX 33 Upośledzenie umysłowe znaczny

Skreśleni w roku 2011 Przyjęci uczestnicy w 
roku 2011

1. XXXXX XXXXXX 1. XXXXX XXXXXX



WYKAZ FREKWENCJI UCZESTNIKÓW WTZ W ROKU 2011

MIESIĄC FREKWENCJA W %

Styczeń
90,80 %

Luty
93,00 %

Marzec
96,30 %

Kwiecień
90,20 %

Maj
94,70 %

Czerwiec
91,30 %

Lipiec
91,70%

Sierpień
URLOP

Wrzesień
92,00 %

Październik
90,00 %

Listopad 
95,10 %

Grudzień 
97,00 %


