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1. Pracownia małej poligrafii 
 

Plan pracy na rok 2015 przebiegał w dwóch programach równolegle i zakładał prace  

z zakresu małej poligrafii na poziomie podstawowym /rehabilitacja zawodowa/ oraz 

zadania usprawniające koncentrację uwagi i ogólną sprawność motoryczną  poprzez 

techniki arteterapeutyczne.  

 

 
Celem poszczególnych zadań była nauka obsługiwania i właściwe operowanie 

urządzeniami biurowymi, niezbędnymi do podjęcia zatrudnienia. Narzędziami  

codziennych ćwiczeń były: niszczarki dokumentów PS 62C i Fellowes 60, kserokopiarka 

czarno-biała Gestetner 1502, laminator LEITZ HL9, bindownica Ibico. Grupa 

uczestników odwiedziła zakład poligraficzny REMEDIA poznając na miejscu proces 

produkcji realizowany w nowej technologii cyfrowej. Grupa uczestników poznawała 

system funkcjonowania i stanowiska pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej  

w Białych Błotach.  Uczestnicy uczyli się wykonywania kopert w dużym formacie oraz 

opakowań z aplikacją. Powstało kilkadziesiąt torebek i kopert w celu doskonalenia 

dokładności i estetyki  wykonania. Dwoje uczestników samodzielnie obsługuje 

urządzenia biurowe, ale wymaga kontroli opiekuna. Uczestnicy uczyli się jak powstaje 

brulion z grzbietem przy pomocy bindownicy. 



 

      
 

Zajęcia arteterapeutyczne w pracowni zakładają pracę na bazie materiałów naturalnych  

lub materiałów pochodzących z recyklingu /wiklina papierowa/. Powstało sporo prac 

plecionych techniką wikliny: były to elementy użytkowe i dekoracyjne tj. kosze owalne, 

osłonki na donice. Uczestnicy pracujący w tej technice rozpoczęli duży cykl kompozycji 

płaskich, ażurowych. Uczyli się projektowania kompozycji abstrakcyjnej i geometrycznej 

wpisanej w kwadrat. Troje uczestników osiągnęło bardzo wysoki poziom techniczny  

i rękodzielniczy efekt wykonywanych zadań. W ramach rehabilitacji zawodowej /ginące 

zawody/ uczestnicy brali udział w warsztacie papieru czerpanego. Poznali historię 

papieru, sposoby pisania gęsim piórem, japońską technikę barwienia papieru  

i wyciskania masy papierowej na ramach. 

Ważnym wydarzeniem arteterapeutycznym z udziałem naszego warsztatu było 

wyróżnienie prac w różnorodnych technikach artystycznych. Uczestnik Krzysztof 

Bruździński zajął 1 miejsce w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, tegorocznym tematem była „Przyjaźń”.  

W etapie wojewódzkim, w kategorii rysunek  i grafika  nasza praca pt. „Trzy Gracje” 

została zauważona i doceniona. 

 

2. Pracownia rękodzieła artystycznego 

 
W 2015 roku podczas zajęć terapeutycznych w pracowni rękodzieła artystycznego, 

uczestnicy doskonalili wcześniej nabyte umiejętności, a także zdobywali nowe.  

Wyszywali haftem krzyżykowym: ozdabiali obrusy, wykonywali elementy 

okolicznościowe i świąteczne. Tworzyli prace ze sznurka: rozdzielali i wyczesywali 

sizal, wykonywali podkładki pod szklanki, oklejali bryły sznurkiem (wykonywali 

ozdoby świąteczne).  



 

 
 

Ponadto uczestnicy przygotowywali materiały do decoupage: oczyszczali szkło, 

szlifowali elementy ze sklejki, wycinali i wydzierali ozdoby z serwetek,  

a także ozdabiali metodą decoupage: malowali farbą akrylową, oklejali papierem 

ryżowym oraz przyklejali elementy z serwetek. Przyszywali też elementy  

(guziki, tasiemki) do materiału. Pod koniec roku niektóre osoby rozpoczęły  

naukę wykonywania szali na obręczach dziewiarskich (loom knitting).Uczestnicy 

doskonalili również wcześniej nabyte umiejętności szkolne, brali udział w zajęciach 

edukacyjno-integracyjnych oraz wykonywali czynności porządkowe. 

     
 

 

 

3. Pracownia ogrodnicza 
 

 

   W 2015 roku w pracowni ogrodniczej plan pracy dostosowany był do indywidualnych 

predyspozycji uczestnika, zmieniających się pór roku oraz warunków atmosferycznych. 

Uczestnicy pracowni zajmowali się przede wszystkim wykonywaniem prac 

ogrodniczych tj. pielęgnacja i sadzenie  roślin w pracowni oraz w tzw. „Tęczowym 

ogródku”. Celem poszczególnych zadań było utrwalenie zdobytej wiedzy oraz poznanie 

nowych roślin i narzędzi jak również posługiwanie się nimi zgodnie z przeznaczeniem.  



                            

Poza poznawaniem niektórych roślin i chwastów występujących w ogrodzie, pielili 

grządki, zamiatali i grabili teren wokół „Tęczowego ogródka” oraz budynku, w którym 

mieści się warsztat. Każdy z uczestników zebrał, zasuszył poznane i omówione 

chwasty, z których powstały zielniki. Do codziennych obowiązków należała obserwacja 

pogody oraz tworzenie kalendarza pogody. Uczestnicy tworzyli samodzielnie bukiety z 

suszonych i sztucznych kwiatów, wykonywali stroiki oraz dekoracje okolicznościowe,  

z wykorzystaniem nasion, szyszek, piór oraz makaronu.  

 

                 

 Poprzez pracę w ogrodzie nie tylko zdobywali praktyczną wiedzę niezbędną do 

wykonania prac ogrodniczych, ale również mieli zapewniony stały kontakt z przyrodą, 

co stwarzało warunki do uwrażliwiania na jej piękno oraz czerpania radości z 

obcowania z nią. Praca w terenie pozwalała również  rozładować napięcia, odprężyć i 

obniżyć stres. Zajęcia edukacyjne w pracowni ogrodniczej skupiały się na  rozwoju 

wcześniej zdobytych umiejętności z zakresu ogrodnictwa, oraz zdobywaniu nowej 

wiedzy, między innymi z zakresu opieki nad roślinami, zrozumieniu zjawisk 

występujących w przyrodzie, jak również posługiwaniu się narzędziami i sprzętem 

ogrodniczym. Zdobyta wcześniej wiedza teoretyczna pozwalała na prawidłowe 



wykonywanie prac w terenie. Prowadzone w pracowni zajęcia usprawniały manualnie, 

rozwijały wyobraźnię twórczą, uczyły koncentracji, cierpliwości, wytrwałości, 

dyscypliny pracy oraz współpracy w grupie.  

                              

 

 
 

4. Pracownia komputerowa 

 

  W minionym 2015 roku uczestnicy Pracowni Komputerowej udoskonalali nabyte 

wcześniej wiadomości oraz poszerzali zakres swojej wiedzy.  Zakres nabytych 

umiejętności obejmował opanowanie nazewnictwa podstawowego sprzętu 

komputerowego oraz samodzielną jego obsługę, a także kształtowanie zdolności 

poszukiwania w komputerze wybranego programu, folderu lub pliku. 

 

               

   

 



 Uczestnicy tworzyli i przepisywali zróżnicowane dokumenty tekstowe  

z uwzględnieniem edycji tekstu oraz wstawianiem wskazanej grafiki w programie Word 

Pad. Efekty ich pracy umieszczane zostały na stronie internetowej i facebooku Caritas 

Diecezji Bydgoskiej. Ponad to systematycznie redagowano gazetkę warsztatową 

dotyczącą wydarzeń z życia warsztatu. Ćwiczyli umiejętność zapisywania efektów 

swojej pracy na twardym dysku. Zakres pracy obejmował także zadanie realizowane w 

programie Paint, które polegały na utworzeniu obrazu, jego edycji oraz zapisaniu na 

twardym dysku. Dodatkowo nabyli umiejętność korzystania ze stron internetowych w 

celu zdobycia niezbędnych informacji, korzystania  zasobów muzycznych online, 

poszukiwania preferowanych gier komputerowych zarówno w systemie jak Internecie.  

                                      
Uczestnicy zapoznali się także z funkcjami kalkulatora komputerowego, wykonując za 

jego pomocą obliczenia. Powyższe zadania przyczyniły się do udoskonalenia sfery 

manualnej, poprawy precyzji ruchów oraz kształtowania cierpliwości i wytrwałości  

w doprowadzaniu zadania do końca. Realizowane ćwiczenia miały wpływ na 

koordynacje wzrokowo -ruchową oraz sferę poznawczą danego uczestnika. 

 

5. Pracownia stolarska 
 

W Pracowni Stolarskiej w 2015 roku  trakcie wykonywanych prac szczególnie istotne 

było wypracowanie przestrzegania zasad dyscypliny w zakresie przepisów BHP, P.Poż. 

oraz staranność i umiejętność dbałości o porządek na wyznaczonym stanowisku pracy. 

Uczestnicy poznawali podstawowy sprzęt stolarski oraz ćwiczyli posługiwanie się nim. 

Do głównych czynności podejmowanych przez uczestników w ramach zajęć z zakresu 

ergoterapii należało: ręczne szlifowanie, lakierowanie przedmiotów, naprawa krzeseł 

oraz stołów, obróbka ręczna elementów, renowacja, a także prace porządkowe 

wykonywane na terenie warsztatu. Zadania te udoskonalały sprawność manualną, 

rozwijały zdolność przewidywania oraz tworzenia planu podjętej pracy, uczyły 



wytrwałości oraz cierpliwości. Dodatkowo, podczas wykonywania prac, uczestnicy 

kształtowali umiejętność współpracy oraz wzajemnej pomocy w zadaniach 

sprawiających trudność.   

 

 

W ramach zajęć z zakresu rehabilitacji zawodowej, uczestnicy odwiedzili Bydgoskie 

Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A w Bydgoszczy. Celem wizyty edukacyjnej, było 

zapoznanie uczestników z cyklem produkcyjnym oraz obserwacja takich czynności jak: 

naparzanie drewna w dołach parzelnianych, praca automatów łuszczarskich do 

pozyskiwania oklein, suszenie oklein i nanoszenie kleju i in. 

Uczestnicy w pracowni stolarskiej wykonywali następujące czynności: 

 naprawa i renowacja krzeseł drewnianych, tapicerowanych itp., 

 naprawa i odnawianie mebli płytowych, szkieletowych, okleinowych itp. 

 dorabianie brakujących elementów w wyrobach meblowych i innych, 

 obróbka oklejki na wyroby płaskie, pudełka i skrzynie, 

 obróbka mechaniczna tarcicy iglastej i liściastej np.: pergole, elementy 

wzmacniające konstrukcje mebli, stołów, szaf wewnętrznych itp., 

 rozwijanie umiejętności w procesach barwienia mebli, lakierowania i 

uszlachetniania powłok lakierniczych powierzchni drewna i innych wyrobów 

drewno-pochodnych 

 



             

                                        
 

6. Pracownia gospodarstwa domowego 

 

W 2015r. uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego zapoznali się z 

obowiązującymi, w WTZ zasadami BHP, oraz regulaminem pracowni. Uczyli się  

i doskonalili podstawowe czynności życia codziennego, oraz zaradność osobistą.     

Rozwijali swoje umiejętności z zakresu samoobsługi i sprawności ogólnej. Podejmowali 

ćwiczenia manualne dłoni i palców, podczas procesów: zmywania i wycierania naczyń, 

obierania i krojenia owoców i warzyw, zagniatania ciasta, gotowania, ucierania  

oraz posługiwania się różnymi narzędziami i urządzeniami znajdującymi się  

w pracowni gospodarstwa domowego. Posługiwali się  prostymi narzędziami   

i urządzeniami związanymi z pracą w kuchni. Dodatkowo pracowali nad estetycznym 

przygotowaniem prostych posiłków z dostępnych artykułów spożywczych. 

Przygotowywali kanapki, gotowali i piekli różnorodne wypieki. 

 



                        

Uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego doskonalili również poprawne 

zachowanie się przy stole, oraz jego nakrywanie i dekorowanie, w zależności od 

uroczystości. W 2015 r. rozwijali również inwencję twórczą szczególnie przy 

wypiekach świątecznych, oraz doskonalili procesy poznawcze podczas wykonywanej 

pracy. Prali w pralce automatycznej i prasowali. Dowiedzieli się jak należy 

konserwować sprzęt kuchenny. Dzięki zajęciom w pracowni gospodarstwa domowego, 

podopieczni nabyli umiejętność współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych, orientowania się w zasadach życia codziennego. Uczyli się także 

wykonywania prac społecznie użytecznych jak i zaradności osobistej.  

                   

                      

  

7.   Pracownia ceramiczna 

W 2015 roku, w pracowni ceramicznej uczestnicy realizowali indywidualne 

programy rozwoju poprzez metodę werbalną jak i obserwacji, praktycznego 

działania oraz stopniowania trudności. Plan pracy dostosowany był do 

indywidualnych predyspozycji uczestnika, oraz ich zmieniającego się  w ciągu 

roku stanu zdrowia. Uczestnicy pracowni zajmowali się przede wszystkim 



wykonywaniem prac ceramicznych tj. lepili różnego rodzaju formy plastyczne  

z mas ceramicznych typu: glina, modelina oraz masa solna. Celem 

poszczególnych zadań było poznanie procesu wyrobu ceramiki. Uczestnicy 

zapoznali się z przygotowywaniem do użycia mas ceramicznych. Nauczyli się 

lepić ręcznie w glinie techniką wałeczkowo-wstążkową oraz ulepić zaplanowane 

prace z modeliny lub masy solnej. Poznali w jaki sposób wykonuje się odlewy z 

form gipsowych. 

 

                                                                                   

             

 

 

 

 Podstawową techniką było wykonywanie wałków z gliny i odpowiednie ich łączenie w 

różne bryły. W ten sposób powstawały m. in. kubki, misy, dzbany oraz doniczki.  

Z czasem zdobyte umiejętności pozwoliły na lepienie bardziej zaawansowanych form 

jak: koty, anioły, zamki, patery i szkatułki. Uczestnicy podejmowali ćwiczenia 

manualne dłoni i palców, podczas procesów lepienia i zdobienia oraz prostych prac 

porządkowych co niewątpliwie wpłynęło na ogólny rozwój małej motoryki. Prace 

wykonywane były przy pomocy  narzędzi używanych do ceramiki tj. wałki, drewniane 

patyki  i metalowe rezadła co pozwoliło uczestnikom na kształtowanie umiejętności 

posługiwania się różnymi narzędziami i dbałości o nie. Zajęcia edukacyjne w pracowni 

ceramicznej miały charakter rewalidacyjny. Skupiały się na doskonaleniu lub nauce 

umiejętności czytania i pisania oraz ćwiczeniach stymulujących funkcje językowe i inne 

procesy poznawcze. Ponadto uczestnicy zdobyli również wiedzę teoretyczną o historii 

ceramiki, rodzajach mas ceramicznych oraz sposobie ich wypalania i zdobienia. 

Prowadzone w pracowni zajęcia usprawniały manualnie, rozwijały wyobraźnię twórczą, 

uczyły koncentracji, cierpliwości, wytrwałości, dyscypliny pracy oraz współpracy w 



grupie.  

 

         
 

 

Ważnym osiągnięciem pracowni ceramicznej było zajęcie przez wszystkich 

uczestników pracowni ceramicznej w pracy zbiorowej pt. ,,Jeden za wszystkich 

wszyscy za jednego’’ pierwszego miejsca na szczeblu wojewódzkim w XIII Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,, Sztuka osób niepełnosprawnych w kategorii 

rzeźba kameralna i płaskorzeźba. Ponadto w XIII Międzywarsztatowym Konkursie 

Umiejętności Osób Niepełnosprawnych o temacie ,,Życie jest podróżą” dwójka 

uczestników pracowni zajęła drugie i trzecie miejsce. 

 

Inne formy działalności rehabilitacyjnej realizowane przez warsztat 

1. Psychoterapia 
 

 

W ramach psychoterapii grupowej przeprowadzono  następujące zabawy, gry i 

ćwiczenia usprawniające następujące sfery funkcjonowania : 

 Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa : 

-     rysunki i kolorowanki 

-     ćwiczenia zwiększające świadomość schematu ciała 

-     ćwiczenia i zadania kształtujące spostrzegawczość 

 

 Percepcja słuchowa : 

-     ćwiczenia kształtujące syntezę słuchową 

-     ćwiczenia kształtujące analizę słuchową 

-     słuchanie muzyki relaksacyjnej 



 

 Sfera społeczna : 

-     ćwiczenia usprawniające współpracę i komunikację w grupie 

-     ćwiczenia kształtujące zachowania asertywne 

-     zabawy na rozładowanie konfliktów w grupie 

-     zabawy na podniesienie poczucia własnej wartości 

 Sfera emocjonalna : 

-    relaksacja przy muzyce 

-    ćwiczenia na rozładowanie stresu  

-    ćwiczenia oddechowe 

-    ćwiczenia rozluźniające 

-    ćwiczenia usprawniające ekspresję emocjonalną i wyrażanie emocji 

-    ćwiczenia kształtujące umiejętność wyrażania negatywnych emocji tj. złość, lęk 

 Sfera poznawcza : 

-    ćwiczenia kształtujące koncentrację uwagi 

-    ćwiczenia usprawniające pamięć 

-    ćwiczenia wzbogacające zasób słów 

-    ćwiczenia rozszerzające zakres wiedzy ogólnej 

-    ćwiczenia usprawniające myślenie konkretno-obrazowe  

-    ćwiczenia usprawniające rozumowanie  przyczynowo-skutkowe 

- ćwiczenia kształtujące orientację w czasie 

     

W ramach prowadzonych  pogadanek i rozmów tematycznych poruszono następujące 

kwestie: 

 „ Asertywność” 

 „ Mowa niewerbalna” 

 „ Mój indywidualny styl  reagowania w sytuacjach społecznych 

 „ Mój indywidualny styl  reagowania w sytuacjach  konfliktowych” 

 „ Sposoby na aktywne  spędzanie czasu wolnego” 



 „ Sposoby relaksowania się w sytuacjach stresowych” 

 „ Znaczenie poczucia własnej wartości w życiu człowieka” 

 „ Znaczenie motywacji w  rozwoju  zawodowym  człowieka” 

 „ Skutki długotrwałego stresu” 

 „ Wpływ agresji  na relacje  interpersonalne” 

W ramach psychoterapii indywidualnej prowadzono rozmowy z uczestnikami ( stany 

depresyjne, problemy emocjonalne, konflikty rodzinne itp.) 

 Rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami uczestników przeprowadzono w 

ramach wywiadu środowiskowego oraz porad  psychologicznych. 

2. Doradztwo zawodowe 

 
 Zajęcia z rehabilitacji zawodowej prowadzone były w oparciu o rozmowy 

indywidualne oraz grupowe z uczestnikami warsztatu. Podczas zajęć grupowych 

podejmowano proste zadania związane z aktywnością zawodową. Prowadzono 

rozmowy na dany temat posiłkując się filmikami instruktażowymi, które następnie 

omawiano. Inspirowano i animowano działania, które miały na celu lepsze 

dostosowanie się do rynku pracy. Kształtowano  u osób z niepełnosprawnością 

umiejętności pracy zespołowej oraz komunikowania się. Kolejnym rodzajem 

wykonywanych czynności przez doradcę zawodowego była indywidualna pomoc  

w zakresie pisania CV i listu motywacyjnego. Praca indywidualna z danym 

uczestnikiem przyczyniła się do wskazania najlepszego rozwiązania dla danej osoby  

w określonej zaistniałej sytuacji. W ramach edukacji zawodowej oferowano pomoc 

uczestnikom a także ich rodzinom. Kompleksowe wsparcie psychologa, doradcy 

zawodowego, instruktorów terapii zajęciowej  miało na celu przygotowanie i wdrożenie 

indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej uczestników i ich rodzin. Podczas 

zajęć organizowano wycieczki do zakładów pracy , które tematycznie związane były  

z istniejącymi pracowniami w warsztacie.  

  

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestnicy brali udział  w następujących 

formach aktywizacji:  

 projekt zorganizowany przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z 

Niepełnosprawnościami pn. „Centrum Rozwoju zawodowego Osób z 

Niepełnosprawnościami - startuj z wysokiego pułapu”- łącznie 22 uczestników:   

26.08.2015r.-7 uczestników warsztatu, 

06.10.2015r.– 5 uczestników warsztatu,  

26.10.2015r.5 uczestników warsztatu , 

20.11.2015r. 5 uczestników warsztatu,  

 warsztaty kreatywno - edukacyjne „Pokaz czerpania papieru”  

27.10.2015r. 29 uczestników, 

 wyjazd do zakładu produkcyjnego Sklejka Multi SA 04.11.2015r.7 uczestników  



 wyjazd do agencji reklamowej Centrum Promocji i Reklamy „Remedia” 

06.11.2015r.  9 uczestników 

 wyjazd do Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”  

w Białych Błotach 10.11.2015r. 6 uczestników, 

 warsztaty kreatywno- edukacyjne „Świece żelowe” 28 uczestników, 

 wyjazd do Zakładu produkcyjnego „Sopel” 07.12.2015r. -21 uczestników 

 projekt zorganizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 

Kultury, Higieny i zdrowia Psychicznego pn ”Ogród możliwości – szansa na 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych” w terminie od 01.01.2014 do 31.07.2015r. 

- 6 uczestników  

 systematyczne stawianie się do Powiatowego Urzędu Pracy – 5 uczestników. 

W/w formy wsparcia obejmowały następujące działania: 

 udział w spotkaniach z doradca zawodowym oraz wypracowanie planu rozwoju 

społecznego oraz kariery zawodowej,  

 wsparcie psychologiczno- doradcze,  

 udział w spotkaniach grupowych z animatorem reintegracji społecznej i 

zawodowej,  

 arteterapia,  

 trening grupowy umiejętności psychologicznych i społecznych 

 warsztaty na temat rynku pracy oraz przepisów prawnych,  

 spotkania z pracodawcami,  

 opieka specjalistów do  spraw staży i pośrednictwa pracy.  

   

 W minionym 2015 roku 4 uczestników w wyniku kompleksowego wsparcia podjęło 

staże: 

 2 osoby na stanowisku pracownik gospodarczo- ogrodniczy w Caritas Diecezji 

Bydgoskiej, 

 1 osoba na stanowisku pomoc kuchenna w „Big Burger” ,  

 1 osoba staż w  PCK.                                                         

                       



 
                           Warsztaty kreatywno- edukacyjne „Pokaz czerpania papieru” 

 

          

  

 

 

 Wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach  

 



                    

 
Wizyta w Agencji Reklamowej Remedia  

 

1. Rehabilitacja ruchowa 

 
Rehabilitacja ruchowa odbywała się poprzez kinezyterapię, zajęcia przeprowadzane 

były za pomocą prostych zadań ruchowych. Intensywność i stopień trudności 

dostosowany został do indywidualnych możliwości i rodzaju schorzenia 

poszczególnych uczestników. Ćwiczenia odbywały się cztery razy w tygodniu w ośmiu 

grupach. W czasie zajęć wykorzystywane były: 

 ćwiczenia ogólno usprawniające, 

 ćwiczenia czynne wolne, 

 ćwiczenia czynne z oporem, 

 ćwiczenia korekcyjne, 

 ćwiczenia oddechowe i rozluźniające, 

 gry i zabawy ruchowe. 

 

Zajęcia przeprowadzane zostały na sali rehabilitacyjnej a także podczas wyjść w teren. 

Podczas realizacji zadań z rehabilitacji ruchowej, uczestnicy mieli do dyspozycji sprzęt  

i przybory gimnastyczne: ergometry rowerowe, ruchomą bieżnię, ergometr wiosłowy, 

stepper z twisterem, ławeczki, piłkę lekarską, obręcze, hantle, skakanki, laski itp. Celem 

ćwiczeń było podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej, koordynacji 

ruchowej, nawyku celowości i płynności ruchów, zachowanie pełnego zakresu ruchów 

w stawach, długości i elastyczności oraz siły i wytrzymałości mięśni. Kładziony był 

także nacisk na wyrobienie dobrej postawy ciała, nauczenie czucia mięśniowego w 

trakcie wykonywania ruchów i utrzymania prawidłowej, statycznej postawy ciała. 



Przeprowadzone ćwiczenia miały także na celu wyrobienie świadomego kontrolowania 

postawy, wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciągniętych oraz rozciąganie mięśni 

przykurczonych. Na zajęciach z rehabilitacji ruchowej przygotowywano wybranych 

uczestników do startu w spartakiadach, zawodach międzywarsztatowych osób 

niepełnosprawnych, na których uczestnicy mogli się wykazać oraz sprawdzić swoje 

możliwości fizyczne rywalizując z uczestnikami innych warsztatów terapii zajęciowej. 

             

      
 

2. Muzykoterapia 

 

Celem zajęć muzykoterapeutycznych było poniesienie funkcjonowania sfery 

psychosomatycznej uczestników. Stosowano liczne metody i techniki tj.: metody 

Schulza - relaksacja w połączeniu z wizualizacją. Proponowane formy muzykoterapii 

miały na celu zachęcenie uczestników do działania dającą możliwość rozwoju i 

otwierania się na nowe doznania estetyczne.  W trakcie zajęć wykorzystywano ściśle 

określone i  wypróbowane utwory, które same w sobie maiały wartość terapeutyczną i 

wywierały leczniczy wpływ na psychikę - utwory Mozarta, Bacha ze słynną Arią na 

strunę G, Albinioni szczególnie Allegro, czy Marzenie Szumana. Wyżej wymienione 

utwory działały również  na  wyobraźnię i ułatwiały komunikację. Poprawiały 

koncentrację uwagi, oraz sferę emocjonalną i poznawczą. Zajęcia muzykoterapeutyczne 

wzbogacane były o elementy rytmiki. Rytm był ważnym elementem muzycznym,  

czynnikiem porządkującym, powtarzającym się przez pewien okres czasu, 

przewidywalnym dającym uczestnikom poczucie bezpieczeństwa.W czasie zajęć 

rytmicznych uczestnicy  uczyli się naśladować, powtarzać pewne wzorce muzyczne . 

Dodatkowo aktywność uczestników polegała na: improwizacji instrumentalno – 

wokalnej  (śpiewanie piosenek, różnych kombinacji spółgłosek, samogłosek, 

naśladowanie dźwięków). Dzięki temu, uczestnicy mieli możliwość wyzwalenia 

spontanicznej aktywności własnej. Podczas zajęć rytmizacyjnych, podkład muzyczny 



stanowiły różnorodne utwory ludowe oraz latynoskie.  Poprzez ćwiczenia takie jak: 

odpowiednie chwytanie pałeczki, uderzanie w membranę, klaskanie, uderzanie stóp o 

podłogę kształtowano zdolności sensomotoryczne - koordynacja bilateralna. Zajęcia 

urozmaicone były o elementy  tańca czy inscenizacje. Grupa przygotowała 

przedstawienie artystyczne  do melodii M. Rodowicz  „Podróż” ,z którym wystąpiła na 

XIII Międzywarsztatowym Konkursie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych. 

Uczestnicy brali udział w wyjściach do Filharmonii czy na koncerty odbywające sie w 

MDK-u nr 5. 

 

 

                                 
 

 

3. Profilaktyka zdrowotna 

 

W roku 2015 opieką pielęgniarska objęci byli wszyscy uczestnicy warsztatu.  

Regularnie dokonywano  pomiarów ciśnienia tętniczego oraz wagi ciała. Pielęgniarka 

utrzymywała stały kontakt z rodzicami osobiście  oraz telefonicznie, w zależności od 

sytuacji zdrowotnej uczestnika. Prowadzono systematyczne zajęcia w ramach 

profilaktyki zdrowotnej, zarówno grupowe, jak i indywidualne. Tematy zajęć często 

wynikały z potrzeby uczestników. Głównie było to ugruntowywanie podstawowych 

zasad higieny osobistej. W kilku przypadkach wymagało to nauki podstawowych 

czynności higienicznych. Pozostałe tematy pogadanek dotyczyły profilaktyki 

onkologicznej i chorób układu krążenia. 
 

Realizowane były następujące tematy z zakresu profilaktyki zdrowotnej: 

1. Wzmacniamy odporność naszego organizmu: 

 radość w naszym życiu, 

 warto się zaszczepić, 

 pomoc z apteki 

2. Higiena osobista i otoczenia 

 uczestnicy odpowiadają na pytanie dlaczego? 

3. Grypa – prawdy i mity. 



4. Higiena jamy ustnej – świerzy oddech. 

5. Najlepsze rady dla naszego serca. 

6. Pogadanka dla kobiet: 

 różnice między kobietami a mężczyznami 

 fizjologia kobiety  

 profilaktyka onkologiczna 

7. Pogadanka dla mężczyzn:  

 różnice między mężczyznami a kobietami 

 fizjologia mężczyzny 

 profilaktyka onkologiczna 

8. Estetyczny wygląd. 

9. Cykl: pomoc w nagłych wypadkach 

 kontuzje i urazy 

 porażenie prądem 

 oparzenia 

 rany cięte 

 drzazga 

 otarcie naskórka 

10.  Przygotowanie do wycieczki. 

11.  Sezon truskawkowy. 

12.  Wpływ pogadanek na moje życie. 

 Co wprowadziłem/łam do swojego życia. 

13.  Jak chronić się przed ukąszeniami owadów. 

14.  Przygotowania do wycieczki. 

15.  Jemy pomidory dla zdrowia i urody. 

16.  Gruźlica. 

17.  Jabłko dla zdrowia i urody. 

18.  Odpoczynek. 

19.  Higiena jamy ustnej. 

20.  Jak pokonać przeziębienie. 

21.  Ryby nie tylko od święta. 

22. Wspomnienia świąteczne i przygotowania do powitania Nowego Roku. 

 

 



 

4. Rehabilitacja społeczna 
 

W ramach socjoterapii uczestnicy brali udział w następujących imprezach: 
 

1) Zabawy i spotkania okolicznościowe 
 

 zabawa integracyjna uczestników WTZ „Tęcza” z uczestnikami ŚDS „Bławatek” 

 karnawałowy bal przebierańców w siedzibie Caritas Diecezji Bydgoskiej 

                                                           
 wizyta słuchaczy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Bydgoszczy 

 ostatki – zabawa taneczna w warsztacie 

 Rekolekcje wielkopostne w Kościele Garnizonowym 

 Śniadanie Wielkanocne dla uczestników warsztatu w siedzibie Caritas Diecezji 

Bydgoskiej 

 Msza Święta dla uczestników warsztatu, słodki poczęstunek w siedzibie Caritas 

Diecezji Bydgoskiej 

 Masza w Katedrze – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Hotel Brda – otwarcie wystawy prac uczestników, uroczysty obiad oraz wręczenie 

nagród dla WTZ za udział w wystawie 

 obchody urodzin każdego uczestnika 

 zabawa taneczna z okazji Dnia Dziecka w warsztacie, zespołowa zabawa 

integracyjna „Familiada” 

 Urodziny Księdza Dyrektora – spotkanie przy kawie w siedzibie Caritas Diecezji 

Bydgoskiej 

 



     
 

 zabawa taneczna w siedzibie Caritas Diecezji Bydgoskiej 

 Dzień Chłopaka – słodki poczęstunek od dziewczyn w warsztacie 

 projekcja zdjęć z bieżących wydarzeń w warsztacie, wręczenie pamiątkowych ramek 

z wycieczki z nad morza 

 warsztaty kreatywno – edukacyjne „ Pokaz czerpania papieru ” 

 wykonywanie ozdób z odblasków w siedzibie Caritas Diecezji Bydgoskiej 

 warsztaty kreatywno – edukacyjne – „Świece żelowe” 

 
 

 zabawa andrzejkowa w MDK ul. Baczyńskiego wraz z ŚDS „Bławatek”, ŚDS 

„Niezapominajka” 

 wyjście integracyjne do ŚDS „Niezapominajka” w Bydgoszczy 

 Wigilia dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu… w siedzibie Caritas 

Diecezji Bydgoskiej 

 



                     

         
 

 

 

2) Wycieczki i rekreacja 

 

 kulig i ognisko w stadninie w Myślęcinku 

 piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych organizowany przez Caritas 

Diecezji Bydgoskiej w stadninie konnej w Myślęcinku 

 wyjazdy do Bożenkowa – czynności porządkowe oraz rekreacyjne      



 

 
 

 dwudniowa wycieczka do Chłopowa dla uczestników WTZ „Tęcza” 

 XIII Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych raz ich Rodzin i Przyjaciół  

„Z sercem do matki” 

 wyjście do Parku Witosa w Bydgoszczy 

 

 

 

 
 



 
 

 wyjście do Ogrodu Botanicznego 

 Droga Krzyżowa w Caritas Diecezji Bydgoskiej (kilkukrotnie w przeciągu roku) 

 wycieczka do Silverado City – Miasteczko Western Show, Bożejewiczki k. Żnina 

 

 

 

 



 
 

 wyjazd do siedziby Caritas –czynności porządkowe w ramach treningu czystości  

 Uroczysta sesja dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy 

 wyjazd do zakładu produkcyjnego „Sklejka – Multi” S.A w Bydgoszczy w ramach 

zajęć z zakresu  doradztwa zawodowego 

 wyjście do agencji reklamowej Centrum Promocji i Reklamy „REMEDIA”  w 

ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

 wyjście integracyjne do ŚDS „Bławatek” w Bydgoszczy 

 wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy 

 wyjazd do Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Spotu i Rehabilitacji” w 

Białych Błotach w ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

 wycieczka do zakładu produkującego bombki „Sopel” w Bydgoszczy 

 wyjście na Stare Miasto w Bydgoszczy 

 

 

                             



                                             

 
 

 
3) Konkursy i zawody sportowe 

 

 VIII Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Razem przez 

świat” w Mroczy 

 Konkurs kulinarny w warsztacie „Mrożona herbata na progu lata” 

 IX Powiatowa i VI Ogólnopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad 

Notecią 

    



   

 XIII Międzywarsztatowy Konkurs Umiejętności Osób Niepełnosprawnych w 

Bydgoszczy  – Temat: „Życie jest podróżą”. I miejsce w kategoriach: haft 

krzyżykowy, ozdabianie butelek, II miejsce w kategoriach: ceramika, 

papierotechnika, stolarstwo, ozdabianie ramek, III miejsce w kategoriach: ceramika, 

bukieciarstwo, informatyka, wyrabianie butelek.  

 projekt WIFOON „ Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnością – 

startuj z wysokiego pułapu” 

 wizyta p. Aleksandry Gierej – Dyrektora Oddziału Kujawsko – Pomorskiego 

PEFRON w celu wręczenia nagród laureatom etapu wojewódzkiego XIII Edycji 

ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych” 

I miejsce w kategorii grafika i rysunek, praca pt: „ Trzy gracje”, I miejsce w 

kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba, praca pt: „ Jeden za wszystkich, wszyscy 

za jednego” 

          



   

4) Spotkania kulturalne i integracyjne 

 

 Filharmonia Pomorska – uczestnictwo a audycji muzycznej pt: „W świecie 

Kaliope i Polihymni” 

 Filharmonia Pomorska – uczestnictwo a audycji muzycznej pt: „Poloneza czas 

zacząć” 

 wyjście do kina Cinema City na film pt: „Kraina jutra” 

 wyjście do kina Cinema City na film pt: „Imperium robotów” 

 Teatrzyk „Piraci” 

 uczestnictwo a audycji muzycznej pt: „Baron Cygański – operetka w 

przekroju” MDK nr 5 w Bydgoszczy 

 

5) Kiermasze i wystawy 

 kiermasz Wielkanocny w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 

 kiermasz w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu  

 kiermasz świąteczny w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy  

                            

  

 
 

 


