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WARSZTAT TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ „TĘCZA” 

CARITAS DIECEZJI 

BYDGOSKIEJ rozpoczął swoją 

działalność w 1996 roku. Od 2004 

roku jednostką organizacyjną 

warsztatu jest Caritas Diecezji 

Bydgoskiej.  

Do naszej placówki uczęszcza na zajęcia 35 osób z niepełnosprawnością  

w stopniu umiarkowanym i znacznym. Realizujemy zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju 

i poprawy sprawności uczestników. Przygotowujemy ich do możliwie 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku oraz do podjęcia 

zatrudnienia. Wiodącą formą rehabilitacji, realizowaną przez warsztat  

jest terapia zajęciowa. Stanowi ona ważny element aktywizowania uczestników, 

głównie poprzez zajęcia praktyczne. Dostosowane są one do możliwości  

i wydolności psychicznej i fizycznej, sprawności manualnej, motywacji  

do działania oraz aktualnego stanu zdrowia podopiecznych. Uwzględniamy 

również cechy osobowości, zdolności i zainteresowania każdego uczestnika. 

Od 2015 roku działalność rehabilitacyjna realizowana jest w 7 pracowniach ,  

w 5 osobowych grupach.  
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1. Pracownia małej poligrafii 

 

Uczestnicy uczą się obsługiwania i właściwego operowania urządzeniami 

biurowymi, tj..niszczarka dokumentów, kserokopiarka, laminator i bindownica. 

Wykonują koperty w dużym formacie oraz opakowania z aplikacją, a także kartki 

i dekoracje okolicznościowe z wykorzystaniem elementów papierotechniki. 

Uczestnicy tworzą prace na bazie materiałów naturalnych lub materiałów 

pochodzących z recyklingu (wiklina papierowa). Powstają elementy użytkowe  

i dekoracyjne tj. kosze, osłonki na donice,  choinki bożonarodzeniowe  

i dzwoneczki, plecione techniką wikliny. Uczestnicy wykonują w tej technice 

różnego rodzaju  kompozycje płaskie, ażurowe. 
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3. Pracownia rękodzieła artystycznego 

 

Uczestnicy zapoznają się z techniką haftu krzyżykowego. Poznają potrzebne 

materiały i przybory tj. kanwa, igła „z tępą końcówką”, tamborek, a także  

uczą się przenosić wzór na kanwę. Poznają rodzaje tkanin, przyszywają guziki, 

tasiemki oraz inne elementy dekoracyjne. W pracowni powstają też torebki  

z filcu. Podczas zajęć uczestnicy wykonują różne elementy dekoracyjne 

i użytkowe z wykorzystaniem m.in. sznurka sizalowego. Powstają też prace 

dekorowane techniką decoupage. 
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4. Pracownia ogrodnicza 

 

Uczestnicy przede wszystkim wykonują prace ogrodnicze tj. pielęgnacja  

i sadzenie roślin w pracowni oraz w tzw. „Tęczowym ogródku”. Poznają 

podstawowe narzędzia, uczą się nimi właściwie obsługiwać. Ponadto uczestnicy 

poznają nazwy roślin i chwastów występujących w ogrodzie, pielą grządki,  

a także dbają o czystość terenu wokół „Tęczowego ogródka”. Uczestnicy  

nie tylko zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonania prac 

ogrodniczych, ale również mają zapewniony stały kontakt z przyrodą,  

co stwarza warunki do uwrażliwiania na jej piękno oraz czerpania radości  

z obcowania z nią. Podopieczni tworzą samodzielnie kwiaty z jesiennych liści, 

wykonują stroiki oraz dekoracje świąteczne, z wykorzystaniem szyszek, piór 

oraz makaronu.  
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5. Pracownia komputerowa 

 

Uczestnicy uczą się obsługi podstawowego sprzętu komputerowego, 

znajdującego się w pracowni, tj. monitor, klawiatura, myszka czy drukarka. 

Tworzą i przepisują, a także edytują dokumenty tekstowe w programie Word 

Pad. Ponadto tworzą i edytują obrazy w edytorze graficznym Paint. Uczestnicy 

uczą się korzystać z zasobów Internetu. Wyszukują i zapisują na twardym dysku 

wybrane informacje oraz wyszukują i odtwarzają pliki muzyczne, video.  

Uczą się także obsługi gier komputerowych i internetowych. 
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6. Pracownia stolarska 

 

Uczestnicy zdobywają i pogłębiają wiedzę na temat różnorodnych prac 

stolarskich oraz bezpieczeństwa pracy.  Zajmują się naprawą i renowacją mebli 

płytowych, okleinowych i szkieletowych, naprawiają i odnawiają krzesła,  

a także uzupełniają ubytki w meblach. Uczestnicy wykonują wyroby  

ze sklejki - płaskie i skrzyniowe, nietypowe wyroby z drewna litego, tj. pergole, 

konstrukcje wzmacniające szafy biurowe. Rozwijają umiejętności w procesach 

barwienia drewna, uszlachetniania i lakierowania, tworzącego trwałe powłoki 

powierzchni drewna, płyt i innych wyrobów drewno pochodnych.  

Ponadto wykonują obróbkę tarcicy liściastej i iglastej np. przygotowując klocki 

dla laboratorium chemicznego. 
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7. Pracownia gospodarstwa domowego 

 

Uczestnicy uczą się i doskonalą czynności związane z obsługą sprzętów AGD i 

przyrządzaniem różnorodnych posiłków. Do ich codziennych obowiązków 

należy przygotowanie gorących napojów oraz nakrycie stołów przed śniadaniem 

dla wszystkich uczestników warsztatu. Zdobywają  umiejętności w obsłudze i 

konserwacji prostych sprzętów gospodarstwa domowego, tj. lodówka, 

mikrofalówka, robot kuchenny, kuchenka elektryczna, pralka automatyczna i 

żelazko. Dokonują obróbki wstępnej produktów żywnościowych i przygotowują 

posiłki z dostępnych artykułów spożywczych. Tym samym rozwijają poczucie 

smaku i estetyki podawania potraw. Zdobywają nawyki higieniczne i 

porządkowe oraz dbają o czystość otoczenia z użyciem środków chemicznych. 
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8. Pracownia ceramiczna 

 

Uczestnicy poznają kolejne etapy wyrobu ceramiki. Uczą się lepienia ręcznego 

różnymi metodami tradycyjnymi, tj. lepienie ręczne z wałków i, z plastrów, a 

także lepienia przy użyciu form gipsowych. Podstawową techniką jest 

wykonywanie wałków z gliny i odpowiednie ich łączenie w różne bryły. W ten 

sposób powstają m. in. kubki, misy, dzbany czy wazony. Prace wykonywane są 

przy pomocy prostych narzędzi, tj. wałki, drewniane patyki  i metalowe rezadła 
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INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ 

REALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT 

 

1. Psychoterapia 

 

Zajęcia odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej, tj. porady, 

rozmowy interwencyjnej, wspierającej i uspokajającej. Uczestnicy kształtują 

poczucie własnej wartości, poznają techniki relaksacyjne, rozwijają wyobraźnię 

i myślenie twórcze. Nabywają umiejętności społeczne, obniżają nagromadzone 

napięcia emocjonalne i rozwijają wiadomości z wiedzy ogólnej.  

Ponadto usprawniają koncentrację uwagi i pamięć oraz rozwijają komunikację 

werbalną i poza werbalną. 

 

2. Doradztwo zawodowe 

 

Zajęcia odbywają się w różnych formach, w zależności od aktualnego stanu 

zdrowia uczestnika, poziomu umiejętności zawodowych i potencjalnych 

możliwości jego rozwoju zawodowego. Podczas spotkań omawiane są 

zagadnienia związane z zatrudnieniem, specyfikacją różnych zawodów, 

metodami radzenia sobie ze stresem, przełamywaniem lęku i budowaniem 

motywacji do podjęcia zatrudnienia przez uczestników. Szczególny nacisk 

kładziony jest na uświadomienie i zminimalizowanie nagromadzonych obaw  

u rodziców. W ramach działań prozawodowych organizowane są spotkania 

indywidualne i zebrania z rodzicami uczestników wykazujących wysoki poziom 

umiejętności zawodowych, na które zapraszani są prawnicy, koordynatorzy  

i przedstawiciele projektów, w których uczestnicy biorą udział. 
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3. Rehabilitacja ruchowa 

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach ćwiczebnych, uwarunkowanych 

ogólnym stanem zdrowia, stopniem wydolności fizycznej oraz dysfunkcją 

narządu ruchu. Uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach,  

m.in.: ćwiczeniach czynnych wolnych, ćwiczeniach ogólnokondycyjnych, 

ćwiczeniach oddechowych i rozluźniających, ćwiczeniach czynnych z oporem, 

ćwiczeniach izometrycznych oraz  ćwiczeniach korekcyjnych. Uzupełnieniem 

w/w form oddziaływania są gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz elementy 

gier zespołowych i lekkiej atletyki, również  przeprowadzane w terenie. 

Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt i przybory gimnastyczne, tj. ergometry 

rowerowe, ruchomą bieżnię, ergometr wiosłowy, stepper z twisterem, ławeczki, 

piłkę lekarską, obręcze, hantle, skakanki, laski itp. Głównym zadaniem 

rehabilitacji ruchowej w warsztacie jest poprawa lub utrzymanie na obecnym 

poziomie zdolności lokomocji i czynności samoobsługi, gdzie bardzo ważna jest 

także ogólna kondycja organizmu.  

 

4. Muzykoterapia 

 

Zajęcia odbywają się w grupach  5 osobowych, co umożliwia indywidualizację,  

a w czasie relaksacji stwarza warunki do właściwego odbioru muzyki 

relaksacyjnej lub klasycznej. Program zajęć obejmuje formę receptywną,  

tj. bierne słuchanie muzyki oraz formę aktywną, tj. śpiew, formy taneczne, 

rytmikę, grę na instrumentach. Uczestnicy poszerzają wiedzę o sztuce  

i utworach muzycznych. Organizowane są również wyjścia na imprezy 

muzyczne do filharmonii,  opery oraz na występy artystyczne. Udział  

w zajęciach z muzykoterapii ma na celu łagodzenie napięć oraz wyciszenie 

stresu, a także otwieranie się uczestników na nowe doznania estetyczne. 
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5. Profilaktyka zdrowotna 

 

Opieką pielęgniarską objęci są wszyscy uczestnicy warsztatu. Regularnie 

dokonywane są  pomiary ciśnienia tętniczego oraz wagi ciała. Utrzymywany  

jest stały kontakt z rodzicami osobiście  oraz telefonicznie, w zależności  

od sytuacji zdrowotnej uczestnika. Prowadzone są systematyczne zajęcia  

w ramach profilaktyki zdrowotnej, zarówno grupowe, jak i indywidualne. 

Tematy zajęć często wynikają z potrzeby uczestników. Szczególnie 

ugruntowywane są podstawowe zasady higieny osobistej.  
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REHABILITACJA SPOŁECZNA 

 

W pierwszym półroczu 2015r. uczestnicy brali udział w następujących 

imprezach i wydarzeniach kulturalnych: 

 

Styczeń 

 

 Dnia 23.01.2015r. w warsztacie odbyła się zabawa karnawałowa, na którą 

zaproszono podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Bławatek”.  Uczestnicy  wspólnie tańczyli, brali udział w zabawach  

i konkursach.  Dzięki spotkaniu zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.   

 

Luty  

 

 Dnia 06.02.2015r. w Ośrodku Rekreacji Konnej „Pod Aniołami”  

w Myślęcinku odbył się piknik plenerowy, podczas którego uczestnicy  

biesiadowali i piekli kiełbaski przy ognisku. Miłą atrakcją był udział  

w kuligu i zwiedzanie stajni. Wspólnie z ks. Wojciechem Przybyła, 

Dyrektorem Caritas Diecezji Bydgoskiej świętowano urodziny naszego 

uczestnika Grzegorza.  
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 Dnia 10.02.2015r. uczestnicy brali udział w audycji muzycznej „Poloneza 

czas zacząć” organizowanej przez Filharmonię Pomorską. 

 Dnia 11.02.2015r. w siedzibie Caritas Diecezji Bydgoskiej odbył się bal 

karnawałowy. Uczestnicy bawili się przy muzyce granej na żywo. Zabawa 

rozpoczęła się obiadem, a zakończyła słodkim poczęstunkiem. 

 

 
 

 Dnia 13.02.2015r. w warsztacie wystąpił teatrzyk z Krakowa  

z przedstawieniem „Baca szuka żony”.  Uczestnicy byli odbiorcami, a także 

brali bezpośredni udział w spektaklu. 

 Dnia 16.02.2015r. warsztat odwiedzili słuchacze z Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Celem spotkania było  

zapoznanie słuchaczy z działalnością i funkcjonowaniem warsztatów terapii 

zajęciowej.  

 

Marzec 

 

 W okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek w kaplicy Ojca Pio wspólnie 

uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej. Rozważania przygotowali 

uczestnicy i pracownicy warsztatu.  Nabożeństwu przewodniczył Dyrektor 

Caritas Diecezji Bydgoskiej ks. Wojciech Przybyła. 
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 Dnia 23.03.2015r. uczestnicy brali udział w audycji muzycznej „W świecie 

Kalioppe i Polihymnii” organizowanej przez Filharmonię Pomorską. 

 Dnia 30.03.215r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się 

kiermasz wielkanocny, na którym zaprezentowaliśmy nasze wyroby.  

 W dniach 30.03.2015 - 31.03.2015 w Kościele Garnizonowym braliśmy 

udział w Rekolekcjach Wielkopostnych, organizowanych  

przez Diecezjalnego Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych ks. Janusza 

Tomczaka. 

 

Kwiecień  

 

 Dnia 01.04.2015r. pięciu uczestników warsztatu: Monika Figurska, Anna 

Gwiazdowska, Natalia Zbanuszek, Krzysztof Tybura i Krzysztof 

Wiszniewski rozpoczęli 3-miesięczne staże. 

 Dnia 01.04.2015r. w siedzibie Caritas Diecezji Bydgoskiej odbyło się 

uroczyste Śniadanie Wielkanocne.  

 Dnia 15.04.2105r. w Urzędzie Miasta odbyła się Uroczysta Sesja Osób 

Niepełnosprawnych, w której brali udział przedstawiciele naszego warsztatu. 
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 Dnia 23.04.2015r. z okazji imienin Dyrektora ks. Wojciecha Przybyła  

wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej sprawowanej  

w Jego intencji.  

 

Maj 

 

 Dnia 07.05.2015r.  braliśmy udział w obchodach  Dnia Godności Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Katedrze Bydgoskiej  

p.w. św. Marcina i Mikołaja  odprawiona została msza święta.  

W Hotelu Brda zaprezentowano prace uczestników z bydgoskich warsztatów 

terapii zajęciowej. Nasz warsztat reprezentowali: Sławomir Rafiński,  

Marek Zajączkowski, Krzysztof Bruździński. 
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 Dnia 20.05.2015r. w Mroczy uczestnicy brali udział w VIII Wojewódzkim 

Konkursie Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt.”Razem przez świat”.  

Uczestnik Adam Alwin zdobył pierwsze miejsce w konkurencji sportowej. 
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 Dnia 26.05.2015r. braliśmy udział w XII Pieszej Pielgrzymce Osób 

Niepełnosprawnych oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Z sercem do Matki”.  

 

Czerwiec 

 

 Dnia 03.06.2015r. w Nakle braliśmy udział w IX Powiatowej Olimpiadzie 

Osób Niepełnosprawnych, a VI Ogólnopolskiej. Uczestniczka Anna 

Hoffmann zdobyła pierwsze miejsce w rzucie piłką lekarską oraz pierwsze 

miejsce w rzucie woreczkiem. Zawodnicy: Anna Hoffmann, Tomasz 

Lewandowski, Dawid Kowalski, Magdalena Dadek, Jacek Grześkowiak 

zdobyli trzecie miejsce w punktacji drużynowej. 
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 Dnia 12.06.2015r. braliśmy udział w spotkaniu integracyjnym, w Ośrodku 

Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku. W programie imprezy  

był przejazd bryczką oraz ognisko z kiełbaskami. 
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 W dniach 15.06.2015 - 17.06.2015 odbyła się wycieczka warsztatowa  

do Chłapowa. Wspólnie zwiedzaliśmy okolicę, m.in. rezerwat przyrody. 

Spacerowaliśmy brzegiem morza, plażowaliśmy i braliśmy udział  

w pieszych wycieczkach do Władysławowa. Uczestnicy grali w gry 

sportowe, grillowali. 
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