
18

Warsztaty Terapii

rodzaju terapię. Zajęcia w pracowni gospo-
darstwa domowego, pracowni komputero-
wej, plastycznej, ceramicznej oraz pracow-
ni administracyjno - biurowej  wpływają na 
wielowymiarowy rozwój każdego uczest-
nika terapii, ale także sprawiają, że każdy  
z nich może znaleźć coś dla siebie, coś co lubi  
i w czym chce najbardziej uczestniczyć.  
W ramach danych pracowni osoby nie 
pełnosprawne doskonalą umiejętności 

Dla niewtajemniczonych WTZ to wyodręb-
nione organizacyjnie i finansowo placów-
ki, stwarzające osobom z niepełnopsraw-
nością intelektualną nie mogącym podjąć 
pracy ze względu na swoje dysfunkcje, 
możliwość dalszego rozwoju (na miarę 
możliwości każdego uczestnika) poprzez 
terapię zajęciową. WTZ kładą nacisk na 
rozwijanie umiejętności do wykonywania 
czynności niezbędnych w życiu codzien-
nym (rozwijanie zaradności życiowej) oraz 
rozwijanie psychofizycznych zdolności  
i umiejętności zawodowych, ułatwiających 
podjęcie pracy lub udział w szkoleniu.  
Terapię realizuje się na podstawie indywi-
dualnego programu rehabilitacji. Program 
warsztatów jest indywidualnie dopasowa-
ny do cech osób uczestniczących, wraz 
ze wskazaniami co do zakresu przewidy-
wanych działań i efektów. Warunkiem ko-
niecznym, umożliwiającym wzięcie udziału  
w warsztatach jest posiadanie orzecze-
nia o stopniu niepełnosprawności a także 
wynikająca z niego niemożność podję-
cia pracy i zalecenie skierowania na tego

Warsztaty Terapii Zajęciowej często są nazywane przechowalniami,  
na które wydaje się zbyt duże pieniądze w porównaniu do efektów 

jakie przynoszą. Czy tak rzeczywiście jest? A może to miejsce, gdzie 
niepełnosprawni niezdolni do pracy znajdują swoje schronienie, miejsce, 

gdzie mogą poczuć się ważni, miejsce, w którym ich rehabilitacja  
społeczna i zawodowa może być dalej kontynuowana?



Terapii
Zajęciowej

porządkowe, rozwijają wachlarz swoich emo-
cji i uczą radzić sobie z tymi negatywnymi, 
kształtują sprawność manualną, uczą się-
obsługi komputera, organizacji miejsc pra- 
cy, rozbudzają w sobie wrażliwość este-
tyczną a także podnoszą swoje kompe-
tencje społeczne. Każdy WTZ ma swoją  
„wyrocznię” - radę, która nie rzadziej niż raz 
na 3 lata, decyduje o losie danego uczest-
nika. Biorąc pod uwagę osiągnięte przez 
niego postępy w rehabilitacji dokonuje kom-
pleksowej oceny realizacji indywidualnego 
programu rehabilitacji uczestnika warszta-
tu i wybiera dla niego jedną z trzech opcji:
- podjęcie zatrudnienia w zakładzie pracy 
chronionej lub na przystosowanym stano-
wisku pracy a tym samym kontynuowa-
nie rehabilitacji zawodowej w formie akty

wizacji zawodowej - potrzebę skierowa-
nia osoby niepełnosprawnej do ośrodka 
wsparcia ze względu na brak lub zbyt małe 
postępy w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej a co za tym idzie złe roko-
wania co do możliwości podjęcia w przy- 
szłości pracy w zakładzie pracy chro-
nionej lub na otwartym rynku pracy przy 
dalszym uczestnictwie w warsztatach
- przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu 
na dobre rokowania co do przyszłego podjęcia 
pracy w zakładzie pracy chronionej lub na otwar-
tym rynku pracy albo ze względu na okresowy 
brak możliwości skierowania danej osoby do 
ośrodka wsparcia. PFRON, środki samorządu  
terytorialnego lub inne źródła sprawiają, że 
Warsztaty Terapii Zajęciowej dalej funkcjo-
nują i zapewniają schronienie wielu oso-
bom niepełnoprawnym, odsuwanym przez 
niektórych na margines życia społecznego. 
To tu znajdują miejsce dla nich bezpiecz-
ne, miejsce, w którym nawiązują przyjaźnie  
i uczą się, że pomimo swojej niepełnospraw-
ności stać ich na bardzo dużo. „Przechowal-
nia” nazywana przez jednych, dla nich staje 
się drugim domem, w którym nie są nieustan-
nie oceniani, wytykani, w którym nareszcie 
mogą poczuć się sobą i rozwinąć skrzydła. 
Oczywiście, każdy rozwinie je na miarę swo-
ich możliwości i zależnie od chęci, ale co 
najważniejsze, dzięki profesjonalnej kadrze 
pracowników, każdy z nich ma tę możliwość.
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