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Słowo wstępne.

Krótko o ekonomii społecznej i solidarnej. 

Mazowieckie warsztaty terapii zajęciowej ich 

położenie w powiatach, prowadzone działania 

oraz dane teleadresowe.

Zakłady aktywności zawodowej, położenie 

w powiatach i realizowane zadania.

Centra integracji społecznej, położenie  

w powiatach, realizowane zadania.
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Słowo
wstępne

Szanowni Państwo,
celem przyświecającym nam w  tworzeniu infor-
matora podmiotów reintegracyjnych na Mazowszu 
była przede wszystkim potrzeba szerszego przed-
stawienia ich społeczeństwu. Warsztaty terapii zaję-
ciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej
(ZAZ) oraz centra integracji społecznej (CIS) a  na-
wet całe te środowiska, są często zupełnie mar-
ginalizowane. Chcielibyśmy, aby zarówno osoby 
z  niepełnosprawnościami, jak i  ich opiekunowie,  
rodzice, a  także liderzy działający w  tych środowi-
skach, ludzie bezrobotni i inni borykający się z pro-
blemami ponad miarę, byli lepiej poznani, akcepto-
wani, a przede wszystkim rozumiani. Chcielibyśmy 
podkreślić ich wytężone starania o  samodzielność 
i  poczucie własnej godności. A  lokalne otoczenie, 
organizacje pozarządowe, samorządowców, przed-

siębiorców, czy wolontariuszy  - chcielibyśmy uczu-
lić na ich obecność, starania i wkład w budowanie 
lokalnych społeczności. Wszystkich uwrażliwić 
i natchnąć empatią wobec zróżnicowanych, często 
trudnych losów. Warsztaty terapii zajęciowej, cen-
tra integracji społecznej oraz zakłady aktywności 
zawodowej są to najczęściej miejsca nacechowane  
ogromną ludzką aktywnością, rozgrywającą się za-
równo na płaszczyźnie zawodowej i organizacyjnej, 
jak i społecznej. To miejsca z potencjałem, który po-
winien przyciągać wszystkich samorządowców i za-
chęcać ich nie tylko do wykorzystania i  włączenia 
w  swoje działania, ale także do wspierania. Nawet 
niewielkie wsparcie często procentuje spektakular-
nymi osiągnięciami, radością i wyprostowaniem lo-
sów życiowych niejednego potrzebującego.
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Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) 
realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do wzmocnienia 
ogólnego rozwoju i  poprawy sprawności uczestnika, potrzebnych do możliwie niezależnego 
i  aktywnego życia w  środowisku. Celem zróżnicowanych zajęć jest odkrywanie przez uczest-
ników satysfakcji i przyjemności płynących z wykonywanej pracy, rozbudzanie talentów i kre-
atywności, czy poszerzanie wiedzy o świecie. W warsztatach terapii zajęciowej prowadzi się też 
zajęcia całkiem prozaiczne, które uczą samodzielności i radzenia sobie w samodzielnym życiu, 
takie jak np. zajęcia z  gotowania, sprzątania, sadzenia i prac ogrodniczych, prac stolarskich, wi-
kliniarskich, zajęcia plastyczne.

Na Mazowszu są 83 warsztaty terapii zajęciowej. 

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) 
podobnie jak warsztaty terapii zajęciowej, realizują rehabilitację społeczną i  zawodową osób 
z niepełnosprawnościami, ale prowadzą również działalność gospodarczą. Jak wiadomo, pro-
wadzenie takiej działalności wymaga ogromnego zaangażowania, bardzo dobrej organizacji 
pracy, ale w tym przypadku przede wszystkim wyobraźni organizatorów pracy, nie wspomina-
jąc o wielkiej empatii i cierpliwości. 

Na Mazowszu jest 10 zakładów aktywności zawodowej.
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to podmioty, które realizują koncepcję aktywnej polityki społecznej dla osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, bezdomnych, bezrobotnych, byłych więźniów. Ich celem jest włącza-
nie i  reintegracja społeczno – zawodowa, czyli przejście od działań pomocowo – osłonowych 
do działań wspomagających zatrudnienie. Te samorządy, które wsparły powstanie na swoim 
terenie centrum integracji społecznej, ograniczyły skalę bezrobocia w swoim regionie. 

Na Mazowszu jest 7 centrów integracji społecznej.

Słów kilka o terapeutach, instruktorach,  
wychowawcach i liderach 

Osoby zajmujące się ludźmi z  niepełnosprawno-
ściami obejmują swoim zasięgiem działania także 
ich całe rodziny, które dzięki tej opiece same mogą 
pracować, czują wsparcie, lepiej poznają możliwości 
i osiągnięcia swoich podopiecznych, ale także uczą 
się jak pokonywać własne lęki, załamania, jak znosić 
swój codzienny ból.
Oczywiście możemy powiedzieć, że to nic takie-
go, że to przecież po prostu zwykła praca, każdy 
ma jakąś pracę. Tak? To serdecznie zapraszamy!!! 
Spróbujmy ich raz zastąpić, ale nie przez godzin-
kę, lecz dzień po dniu, przez wiele godzin, i  to tak, 
aby podopieczni ciągle chcieli przyjeżdżać, ciągle 
byli uśmiechnięci, żeby rosło ich poczucie godności, 
żeby nie tracili przekonania, że ktoś daje im świat, 
w  którym czują się dobrze, są szczęśliwi i  widzą 
szansę na samodzielność. Wierzcie mi, to olbrzymia 
sztuka i wielki wysiłek !
Oddajemy więc w Państwa ręce informator o mazo-
wieckich placówkach reintegracyjnych, który mamy 
nadzieję przybliży Państwu aktywny, pełen trudnej 
pracy i wyborów, ale jakże piękny i kolorowy świat, 
którego potencjał jest tak wielki, że my, społeczeń-
stwo, powinniśmy tym środowiskom  dawać, ile tyl-
ko możemy, ale i w zamian z którego powinniśmy 
czerpać siłę i nadzieję pełnymi garściami.

Zespół wydziału ekonomii społecznej MCPS

Są prawie bezimienni, niewidoczni, często pomijani. 
A to właśnie Ci ludzie dzień po dniu dotykają praw-
dziwych ludzkich problemów, uczą wszystkiego, 
uśmiechają się do chorych,  dzielą się z nimi swo-
ją wiedzą i wiarą w lepszą przyszłość. Poprzez swój 
żmudny, codzienny wysiłek dają im poczucie god-
ności i szacunku, dają nadzieję na funkcjonowanie 
w świecie. O kim piszemy? O zastępach nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów, psychologów, rehabi-
litantów, terapeutów, instruktorów, którzy opiekują 
się niepełnosprawnymi dorosłymi i młodzieżą. Jest 
ich wielu, my przedstawiamy w niniejszej publikacji 
placówki mazowieckie. Opieramy się na materia-
łach przysłanych nam przez część placówek. 
Patrząc na ich pracę widzimy zarówno wspaniałe 
inicjatywy i zaangażowanie, jak i prawdziwe boha-
terstwo, choć takie nie rzucające się w oczy, cichut-
kie, za to jakże mocne w  życiu tych złaknionych 
mądrego przewodnictwa ludzi, w ich walce o każdy 
dzień, każdą nową przełamywaną barierę,  każdą 
nową umiejętność, dzięki której można być z  sie-
bie dumnym. A ile rodzi się przy tym pomysłów na 
piosenkę, przygodę, ile śmiechu, radości, wiary! O, 
jak wiele mogliby się nauczyć od tych niby tylko po-
trzebujących pomocy ludzi, wszyscy ci zdrowi, choć 
nieustannie marudzący malkontenci życiowi, „cier-
piący” z byle powodu. 



Krótko o ekonomii
społecznej i solidarnej

Ekonomia społeczna i solidarna

1

Co to jest?
 
Ekonomia społeczna – to sfera aktywności obywa-
telskiej i społecznej, która przez działalność gospo-
darczą i działalność pożytku publicznego służy: in-
tegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, 
świadczeniu usług społecznych użyteczności pu-
blicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi 
lokalnemu.

Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej

Ekonomia solidarna – to część ekonomii społecz-
nej, której podstawowym celem jest aktywizacja za-
wodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, oraz rehabilitacja społeczna i za-
wodowa osób niepełnosprawnych.

 
Centra integracji społecznej (CIS) to podmioty, tworzone przez sektor publiczny oraz instytucje nie-
publiczne, których celem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym.
Centra Integracji Społecznej nie mają osobowości prawnej, w związku z czym funkcjonują jako jednostki 
wyodrębnione w instytucjach lub organizacjach, które je utworzyły. Między CIS a uczestnikami zajęć pro-
wadzonych w ramach reintegracji społeczno-zawodowej, nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CIS mają 
status osób bezrobotnych, a od CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezro-
botnych.
O sfinansowanie etapu tworzenia CIS jego organizator może ubiegać się o środki  m. in. u marszałka wo-
jewództwa. Późniejsza działalność CIS może być finansowana m. in. ze środków własnych gminy, środ-
ków z Unii Europejskiej lub dochodów z działalności CIS.

 
Klub integracji społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielanie pomocy osobom oraz ich ro-
dzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 
w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
KIS może powołać jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa. Klub  jest otwarty 
na potrzeby lokalnego środowiska, stara się dopasować zakres świadczonych usług oraz swoje działania do 
potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
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Organizacje pozarządowe (z ang. non-government organization, w skrócie: NGO) - to wszystkie pod-
mioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorzą-
dowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
Organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku i nie należą do  komercyjnego sektora 
przedsiębiorstw. Przepisy prawa pozwalają jednak organizacjom pozarządowym (m. in. stowarzyszeniom 
i fundacjom) na prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej, ale nie stają się one w ten sposób 
podmiotami działającymi w celu osiągnięcia zysku, a więc nie przestają być organizacjami pozarządowy-
mi w rozumieniu ustawy.

 
Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodar-
czą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizują zawodowo osoby trudno „zatrudnialne”, nie prywa-
tyzują zysku lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny, mogą otrzymać status 
przedsiębiorstwa społecznego. Listę przedsiębiorstw społecznych prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Spółdzielnia inwalidów i niewidomych umożliwia zawodową i społeczną rehabilitację osób niepełno-
sprawnych i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie. Spółdzielnie inwa-
lidów zatrudniają osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, z tzw. schorzeniami 
specjalnymi. 

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji 
pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo 
celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swo-
im członkom.
Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby należące do ściśle określonych w ustawie grup wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotne, bezdomne, uzależnione, dotknięte chorobą 
psychiczną, zwolnione z zakładów karnych lub niepełnosprawne) oraz osoby prawne – organizacje po-
zarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy kościelne osoby prawne. Przepisy wymagają, aby 
spółdzielnia została założona przez co najmniej 3 osoby (docelowo min. 
5 osób), a nie więcej niż 50 (z wyjątkiem spółdzielni powstałych z przekształceń spółdzielni inwalidzkich).
Członkami spółdzielni mogą być również osoby niewymienione w ustawie, które ustawa nazywa specja-
listami, ale ich liczba nie może być większa niż 50% wszystkich członków spółdzielni.
Założyciele spółdzielni mogą otrzymać jednorazową dotację na utworzenie spółdzielni z Funduszu Pracy, 
korzystać ze środków PFRON, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ubiegać się w starostwie o re-
fundację składek za ubezpieczenie społeczne.
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Spółdzielnia pracy zapewnia organizację wspólnej produkcji towarów lub świadczenia usług. Oprócz dzia-
łalności gospodarczej spółdzielnia może prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 
swoich członków i ich środowiska. Spółdzielnia pracy ma osobowość prawną. Cechami charakterystyczny-
mi spółdzielni jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków oraz obowiązek 
nawiązania stosunku pracy z wszystkimi członkami spółdzielni.  
Spółdzielnię pracy może założyć co najmniej 10 osób fizycznych (nie muszą być to osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym). Wyjątkiem są spółdzielnie produkcji rolnej, do których założenia wystarczy 5 osób.

 
Spółki z o.o. non-profit to przedsiębiorstwa, w którym wspólnicy łączą swój kapitał po to, by osiągnąć 
wspólne cele. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka z o.o. może mieć inne cele, niż osiąganie 
zysku, tj. cele społeczne.  Niektóre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą prowadzić działań w za-
kresie pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stawia tutaj na-
stępujące warunki dla  spółki z o.o. non profit jako podmiotu ekonomii społecznej: nie może działać w celu 
osiągnięcia zysku, całość dochodu ma przeznaczyć na realizację celów statutowych i nie może przeznaczać 
zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników.

 
Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełno-
sprawnych (tzw. obsługowo-rehabilitacyjną) oraz działalność gospodarczą. ZAZ nie jest samodzielną formą 
prawną, tylko organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskała status zakładu aktywności 
zawodowej.
ZAZ mogą utworzyć: gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której celem 
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Zakład może korzystać z korzystnego systemu dofinansowania ze środków PFRON oraz samorządu tery-
torialnego. Dochody z działalności gospodarczej oraz zwolnień podatkowych zakładu muszą być przezna-
czone w całości na zakładowy fundusz.

Od 2019 roku w skład podmiotów ekonomii społecznej wchodzą także koła gospodyń wiejskich  
posiadających osobowość prawną i zakłady pracy chronionej. 

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą 
osobom z niepełnosprawnościami niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i za-
wodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Uczestnicy WTZ muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją 
do uczestnictwa w warsztatach) wydają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
WTZ-y są finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych. Możliwe jest też 
pozyskiwanie środków z innych źródeł, m. in. w postaci dotacji samorządowych, darowizn od organizacji 
pozarządowych i osób prywatnych oraz sponsorów. Działalność warsztatów jest działalnością o charak-
terze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestni-
ków warsztatu przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z ich 
integracją społeczną.
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Ekonomia społeczna jest dla:

osób bezrobotnych;

osób długotrwale bezrobotnych;

absolwentów centrum integracji społecznej  
lub klubów integracji społecznej;

osób z niepełnosprawnościami;

poszukujących pracy, bez zatrudnienia;

osób poszukujących pracy niepozostających  
w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej;

osób usamodzielnianych po pieczy;

bezdomnych realizujących indywidualny  
program wychodzenia z bezdomności;

uzależnionych od alkoholu;

uzależnionych od narkotyków lub innych  
środków odurzających;

zwalnianych z zakładów karnych, mających  
trudności w integracji ze środowiskiem;

uchodźców,

osób pracujących na otwartym rynku pracy.

Uwaga! Należy zapoznać się z  ustawodawstwem, aby precyzyjnie wskazać kto jest 
uprawniony do tworzenia danego podmiotu ekonomii społecznej.
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Powyższe dokumenty dostępne są na stronie: www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna
[sekcja dokumenty] Podstawy prawne związane z ekonomią społeczną i solidarną

Dokumenty strategiczne

 
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. 
Ekonomia Solidarności Społecznej
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem, w którym 
przedstawiono przede wszystkim plany i działania realizowane przez admini-
strację rządową na szczeblu krajowym oraz kompleksową strukturę systemu 
wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, z  uwzględnieniem 
roli innych przedstawicieli sektora administracji rządowej, a  także jednostek 
samorządu terytorialnego i sektora ekonomii społecznej i solidarnej [fragment 
Wprowadzenia z treści dokumentu].

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020
Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest pro-
gramem wojewódzkim w  zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono  
w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osią-
gnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii spo-
łecznej w województwie [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

1

PLAN ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ  
NA MAZOWSZU NA LATA 2013-2020

Spółdzielczość 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r.o spółdzielniach socjalnych.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przy-
znawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru 
wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu .

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia 
wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru 
Sądowego.
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Zatrudnienie

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktyw-
ności zawodowej.

Fundacje, stowarzyszenia

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Kontakt

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
[22] 622 42 32
mcps@mcps.com.pl
www.mcps.com.pl
/mcpswarszawa   /ekonomiaspolecznanamazowszu

Działalnośc pożytku publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomoc społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uwaga! Celowo pominięto dane promulgacyjne (numer dziennika ustaw). 
Należy wyszukać najbardziej aktualną wersję dokumentu.

Zapraszamy do odwiedzania poniższych stron oraz polubienia profilu facebook:

www.mcps.com.pl www.es.mcps-efs.pl www.facebook.com/ekonomia-
spolecznanamazowszu
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Warsztaty terapii zajęciowej 
lokalizacja w powiatach 
na Mazowszu 

Liczba działających 
warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu.
Źródło: opracowanie własne MCPS.



Adresy i telefony: ul. Wiśniowa 58/10, 02-520 Warszawa, tel. 500 200 978, 695 427 859
Adres do korespondencji: Olszynka, 26-800 Białobrzegi
Powiat: białobrzeski
Adres strony www: www.wtz.olszynka.pl
Adres e-mail: wtz.olszynka@gmail.com

Sukcesy podopiecznych WTZ:

Pracownia haftu i  szycia: 7 osób nabyło umiejęt-
ności szycia igłą, haftowania różnymi ściegami, 
4 osoby nabyły umiejętność robienia na drutach, 
szydełkiem, oraz robienia czapek na kole i  szycia 
na maszynie. Podopieczni potrafią szyć maskotki, 
wykonywać ozdobne serwetki, torby na zakupy, 
obrazki, poszewki na poduszki, fartuszki itp.

Pracownia plastyczna: 10 osób nabyło umiejętności 
wykonywania przedmiotów użytkowych i  ozdob-
nych różnymi technikami z  następujących mate-
riałów – papier, sznurek, resztki różnych materiałów 
i koronek, drewno, szyszki, wełna, korale, cekiny, su-
szone kwiaty i liście, itp. 4 osoby rozwinęły swój ta-
lent do malowania obrazów. Nabyte umiejętności 
mają poziom rzeczy profesjonalnych i  osoby któ-
re je opanowały mogłyby pracować w  kwiaciarni 
i pracowniach rzemiosła artystycznego.

Pracownia techniczna: 8 osób nabyło umiejętność 
naprawy, remontowania i  renowacji przedmiotów 
z drewna, wykonywania rzeczy potrzebnych w in-
nych pracowniach np. ramki, podstawki oraz wy-
konywania przedmiotów ozdobnych i użytkowych, 
itp. Poziom nabytych umiejętności daje możliwość 
podjęcia pracy jako pomocnik w  stolarni i  innych 
pracowniach technicznych.

Pracownia komputerowa: 10 osób nabyło umiejęt-
ność w stopniu podstawowym obsługi komputera 
i możliwości wykorzystania go do potrzeb własne-
go rozwoju.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Pracownia ceramiczna: 18 osób nabyło umiejęt-
ność wykonywania przedmiotów użytkowych 
i  ozdobnych różnymi technikami z  gliny. Poziom 
wykonania tych rzeczy jest profesjonalny, znane 
są na terenie kraju i zagranicą, pracownia dostaje 
zamówienia na wykonanie pamiątek z regionu, ga-
dżetów okolicznościowych i  oryginalnych prezen-
tów. Podopieczni z pracowni mogliby podjąć pracę 
w pracowniach i warsztatach ceramicznych.

Pracownia gospodarstwa domowego: 20 osób 
opanowało umiejętność samodzielnego wykona-
nia prostego posiłku. Potrafią zadbać o  higienę 
i estetykę przy pracy w kuchni, mają wiedzę na te-
mat zdrowego żywienia, robią zaprawy i przetwory 
na zimę. Mogliby podjąć pracę pomocnika w kuch-
ni i stołówkach.

Prowadzimy również zajęcia rozwijające umiejęt-
ności potrzebne do prowadzenia gospodarstwa 
domowego. 25 osób mieszka na terenie wiejskim 
i  nabyte umiejętności są cenione przez rodzinę 
i sąsiadów. Rozwijamy wiedzę o środowisku, w któ-
rym żyją i o ekologii oraz opiece nad zwierzętami.
Podopieczni WTZ biorą udział w  konkursach pla-
stycznych, dostali sporo wyróżnień i nagród. Z wy-
lęknionych osób, które bały się wyjść poza dom bez 
rodziny, stali się osobami świadomymi własnego 
poczucia wartości, wykazującymi własną inicjaty-
wę w pracy i nauce oraz odpowiedzialność za po-
wierzone działania. Budują również własny pozy-
tywny wizerunek.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Olszynka” 
przy Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna”
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Warsztaty terapii zajęciowej 
lokalizacja w powiatach 
na Mazowszu 

Liczba działających 
warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu.
Źródło: opracowanie własne MCPS.



Adres i telefony: ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin, tel. (0) 24 23579 79
Powiat: gostyniński
Adres strony www: www.wtz.wgostyninie.pl
Adres e-mail: warsztatygost@wp.pl

Rodzaj zajęć prowadzonych w  WTZ: rehabilitacja 
zawodowa, społeczna oraz trening ekonomicz-
ny. Terapia prowadzona jest w  pracowniach: prac 
technicznych (stolarska), lalkarsko–muzyczna, ga-
stronomiczna, ogrodnicza, komputerowa, rzemiosł 
różnych, artystyczna, krawiecka, rehabilitacyjna, 
dodatkowo – biblioterapia i zajęcia florystyczne.
Nasze warsztaty istnieją już 19 lat, więc wiele historii 
i anegdot można by było opowiedzieć, jednak naj-
bardziej w pamięci utkwiła nam jedna z ostatnich. 
Wraz z grupą uczestników wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Lourdes. Zachwyciły nas tam piękne 
widoki ale napotkaliśmy barierę językową. Pew-
nego dnia wybraliśmy się do restauracji na obiad, 
problem pojawił się przy zamawianiu posiłków. Je-
den z uczestników chciał zamówić kurczaka ale nie 
był w stanie przetłumaczyć tego na język francuski 
więc użył gestów naśladując kurczaka – ruszał rę-
kami i krzyczał ko ko ko. Właściciel restauracji zro-
zumiał i podał zamówione danie. Morał z tego taki, 
że gdy nawet nie znasz języka możesz zamawiać 
kurczaki.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Instytucje współpracujące:  Agencja Promocji i Roz-
woju „Zamek” w  Gostyninie, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Gostyninie, Starostwo Powia-
towe w  Gostyninie, Miejskiej Bibliotece Publicznej  
Filia Nr 1 w  Gostyninie, Kwiaciarnia FHU Bożena 
Woźniak, Salon kosmetyczny Joanna Śmiałkowska, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go im. Jana Pawła II w  Gostyninie, Dom Pomocy 
Społecznej w Rogożewku i w Czarnowie, Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Czarnem, Powia-
towy Urząd Pracy w  Gostyninie, Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyninie, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Szkoła tańca Latino Cafe, 
Miejskie Centrum Handlowe Stara Betoniarnia, 
Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Przedszkole nr. 
2 z  oddziałem integracyjnym, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej.
Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: Kwia-
ciarnia FHU Bożena Woźniak, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gostyninie, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II 
w Gostyninie, Szkoła tańca Latino Cafe, Powiatowa 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina  
Warsztaty terapii zajęciowej
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Adresy i telefony: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. R. Traugutta 40, 22 755-60-51 w. 17, 27
Powiat: grodziski
Adres strony www: www.malwapluswtz.pl oraz FB
Adres e-mail: wtz.grodzisk@wp.pl

W WTZ poznało się wiele osób z różnymi niepełno-
sprawnościami , nawiązało się wiele przyjaźni a na-
wet małżeństw. Nasi podopieczni doskonale się inte-
grują np. na basenie jeden z podopiecznych zachęcił 
do podjęcia  pracy w naszej placówce przypadkowo 
spotkaną tam kobietę, która pracuje u nas do dziś. 
W czasie spotkań integracyjnych w plenerze u  jed-
nego z podopiecznych , w poczet naszych członków 
przyjmowani są nowe osoby , odbywa się wtedy uro-
czysta przysięga i włączenie do naszej społeczności. 
Każdy występ artystyczny rodzi wiele pozytywnych 
emocji, każdy chce iść odebrać nagrodę i puchar.

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyninie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie.

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, we-
wnętrzne i zewnętrzne:
Uczestniczymy w wielu konkursach artystycznych, 
fotograficznych np. w IX edycji konkursu „Świat Ni-
kiforów” 2018 oraz XV Międzynarodowym Biennale 
sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych. Bie-
rzemy czynny udział w zawodach sportowych - np. 
spartakiady organizowane przez Stowarzyszenie Wa-
gon Inicjatyw w Żurominie. 
Organizujemy kiermasze okolicznościowe w Kościo-
łach, bierzemy udział w kiermaszach świątecznych 
w  Ministerstwach np. Finansów, Rozwoju i Energii, 
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i innych pla-
cówkach z którymi współpracujemy.
Bierzemy udział w imprezach lokalnych tj. dożyn-
kach, Powiatowych Dniach Integracji Osób Niepeł-
nosprawnych, wystawiamy przedstawienia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki: roz-
szerzenie działalności stowarzyszenia o  kolejne 2 
pracownie : ogólnorozwojowa i ekonomiczna, utwo-
rzenie świetlicy integracyjnej dla 40 osób niepeł-
nosprawnych, wypuszczenie na wolny rynek pracy 
w ostatnich latach 6 osób, rozszerzenie naszej dzia-
łalności jest doceniane i  dobrze postrzegane przez 
władze lokalne i naszą społeczność lokalną, istnieje 
większa tolerancja wobec ON i powstało wiele miejsc 
dostosowanych  i otwartych dla ON np.  stawy Wal-
czewskiego i  Goliana, Mediateka , Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, dzięki naszej społeczno-

Podmiot ekonomii społecznej wyróżniony znakiem 
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej w latach 
2017 r., 2018 r., 2019 r. 

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych 
MALWA PLUS 
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ści WTZ bardziej przystępna dla ON stała się infra-
struktura na naszym terenie, powstało wiele przejść 
dla pieszych, nowe chodniki, ścieżki rowerowe i przy-
stosowane urzędy i instytucje publiczne, działalność 
naszej placówki daje wzór dla  młodzieży i dzieci do 
tego by byli społeczeństwem bardziej tolerancyjnym 
i otwartym na potrzeby ON, zarówno uczestnicy jak 
i  opiekunowie potrafią czerpać od siebie wiele, ich 
wzajemne relacje są ciepłe, otwarte, ukierunkowane 
na  odpowiednią pomoc ON w pełnieniu ról społecz-
nych i usamodzielnianiu się w życiu codziennym.

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ: zajęcia indywi-
dualne i  grupowe z  psychologiem i  fizjoterapeutą, 
pracownia plastyczna, kulinarna, ceramiczno – flo-
rystyczna, umiejętności społecznych, komputerowa, 
szwalniczo – rękodzielnicza,  stolarska, świetlica inte-
gracyjna.

Przykłady zajęć:
gdzie są gwiazdy z tamtych lat – zajęcia w centrum 
Kultury w Grodzisu Maz., coroczna zabawa Andrzej-
kowa, nauka języka angielskiego, kartki świąteczne, 
wyjazdy do teatru i kina, na przedstawienie kabaretu 
„Ani mru mru”, udział w projekcie Błonie „ Dajemy 
radość w Błoniu”, piknik z firmą Firmenish, coroczne 
Ogrody integracji w Grodzisku Maz., spotkania i wy-
cieczki integracyjne, zajęcia komputerowe organizo-
wane przez bibliotekę miejską w Grodzisku Maz.,za-
jęcia „Ruch na basenie”,  wycieczka do Kazimierza 
Dolnego, zajęcia florystyczne „Kolorowa łąka”, stolar-
skie „ Budki lęgowe”, zajęcia „relaks i ruch – kształto-
wanie własnego ciała i przestrzeni”, „Piknik z klima-

tem i radością”, wycieczka do Muzeum nietypowych 
rowerów w  Gołębiu oraz Muzeum sił powietrznych 
w Dęblinie, warsztaty muzyczne z Panem Lucjanem 
Wesołowskim, dni otwarte w ramach funduszy Eu-
ropejskich,  techniki autoprezentacji,  „Szalone kury” 
i  „Anielskie dzieła – tworzenie form artystycznych 
w drewnie” – zajęcia stolarskie, zajęcia taneczne pt. 
Taniec Eleny, kulinarne „Słodki karnawał”,zabawa 
w dworze SARMATA, zajęcia florystyczno –ceramicz-
no – szwalnicze, wyjście do kina w  Grodzisku Maz. 
na filmy, wycieczka do Międzybrodzia Żywieckie-
go 06/2019, zajęcia: „ Dla ciebie tylko koń, dla mnie 
przyjaciel na zawsze”, „Kiedy pływam jestem wolny”, 
„Igraszki z diabłem”, „ Wszystko z gliny”, „Czarno-bia-
łe zdjęcia filmowe”, „Moje Walentynkowe , słodkie 
serduszka”, „Formy i  foremki”, „ Na zachętę apetyt, 
a w nagrodę przyjemność”

Instytucje współpracujące: samorządowe Gmina 
i Powiat Grodziska Mazowieckiego, Zespół szkół im. 
H. Szczerkowskiego, szkoła podstawowa nr 1 i 4, Fir-
ma Greiner, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji 
WARTA S.A., Grodziska spółdzielnia MALWA, Arku-
szowa Drukarnia Offsetowa sp. z o.o., Stolarnia – Gro-
dzisk Maz.,ul. Żyrardowska

Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: insty-
tucje samorządowe Gmina i Powiat Grodziska Mazo-
wieckiego, Towarzystwo ubezpieczeń i  reasekuracji 
WARTA S.A.
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Adres i telefony: Jaworek 32, 07-111 Wierzbno, 25 793 451 9
Powiat: węgrowski
Adres strony www: stowarzyszenie jawor.home.pl 
Adres e-mail: wtzjaworek@wp.pl

WTZ zlokalizowany jest w maleńkiej wsi, gdzie funk-
cjonują 2 instytucje- obie w  tym samym budynku. 
Bardzo często zdarza się, że interesanci omyłkowo 
wchodzą nie do tej placówki, do której zaplanowali. 
Kurierzy np. przydźwigają ciężką paczkę, po czym 
okazuje się, że trafiają pod zły adres ( tzn. nie wcho-
dzą do tych drzwi, do których powinni).Doręczyciele 
są wściekli. Wywiązuje się dyskusja, w trakcie której 
prawie zawsze rozmówcy kierują się do tablic infor-
macyjnych i dopiero wtedy gość kapituluje.

Nie wiemy z jakich powodów, ale wielu interesantów 
żyje w przekonaniu, że nazwisko kierownika WTZ  po-
chodzi od nazwy naszej miejscowości. Dzwoni tele-
fon i rozmówca prosi o połączenie rozmowy z panią 
Jaworek, Jawor, Jaworkową…. Tymczasem jest to zu-
pełnie inne nazwisko.

Niektórzy nasi podopieczni bardzo denerwują się, 
że nie mogą przyjeżdżać do WTZ w niedzielę i świę-
ta. Nie zgadzają się też z nieobecnością pracownika 
w WTZ związaną z urlopem, czy zwolnieniem lekar-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

skim. Sytuację tę uznają za wielką niesprawiedli-
wość.” To nie może Pani powiedzieć kierowniczce, 
że pani nie chce tego zwolnienia! Pani musi tu być 
i już!”.

Jeden z  naszych uczestników wszystkie zdarzenia 
zapisuje w swoim zeszycie. Jadąc na wizytę do spe-
cjalisty zawsze pilnuje, by w notatniku znalazł się list 
opisujący funkcjonowanie podopiecznego w  WTZ. 
Pewnego razu otrzymaliśmy zapis w zeszycie nastę-
pującej treści” Bardzo dziękuje za informację i wspa-
niałą opiekę nad ( imię uczestnika). Chciałbym, aby 
inni moi dorośli pacjenci z autyzmem tak sobie ra-
dzili i mieli taką opiekę. Pozdrawiam ( imię i nazwisko 
lekarza). Na drugi dzień uczestnik wyciął tę notatkę 
z zeszytu i oprawił w elegancka ramkę, w celu posta-
wienia na honorowym miejscu w WTZ.

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, we-
wnętrzne i zewnętrzne:
1. Pracownicy tworzą zgrany zespół, co przy tak trud-

nej pracy jest bardzo istotne.

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom  
Niepełnosprawnym „JAWOR”
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2. Klienci, którzy zakupili u nas wytwory uczestników 
WTZ wracają po kolejne zakupy.

3. II m-ce Izabeli w Pucharze Polski Nordic Walking.
4. Jesteśmy autorami terenowej gry historycznej po 

powiecie węgrowskim.
5. Z  naszej inicjatywy obchodzony jest Powiatowy 

Dzień Wolontariusza w powiecie węgrowskim.
6. Publikacje, które powstały przy w  współpracy 

z partnerami społecznymi: „ babcie były Eko”, ‘Pro-
gram koła wolontariatu”, „ Tego jeszcze nie wie-
my”, „ Ziołowa kraina”, „ W  tyglu mazowieckich 
kultur”, „Europa od kuchni”, kalendarz integracyj-
ny 4 PORY ROKU.

7. W roku 2017 zostaliśmy Laureatem Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej 

8. W roku 2017 otrzymaliśmy Statuetkę Wolontariusz 
Powiatu Węgrowskiego.

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ:
Pracownie: rękodzieło artystyczne, gospodarstwo do-
mowe, ceramiczno- plastyczna, multimedialna, tech-
niczna, rehabilitacja ruchowa, terapia neurotaktylna, 
Nordic Walking, turystyka rowerowa, piesza, boccia.

Podmioty wyróżniające się we współpracy: 
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie,
2) Znana w Polsce sieć sklepów- otrzymujemy towary 
o końcowym terminie przydatności, co uatrakcyjnia 
realizowane w WTZ zajęcia, obniża koszty funkcjono-
wania placówki i budżetów domowych uczestników,
3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku.

Sporadycznie pracownicy korzystają z  kursów/spo-
tkań organizowanych przez OWES. Uczestnicy spo-
radycznie bywają na wizytach studyjnych w ZAZ, czy 
spółdzielniach socjalnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w  Kisielanach Caritas 
Diecezji Siedleckiej powstał 29 grudnia 2014r. w czę-
ści administracyjnej Domu Dziecka – „Domu na Zie-
lonym Wzgórzu”. Jest miejscem pobytu dziennego 
(od poniedziałku do piątku) dla 32 osób niepełno-
sprawnych o stopniu niepełnosprawności umiarko-
wanym i znacznym z terenu Powiatu Siedleckiego. 
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w  6 pracow-
niach: gospodarstwa domowego, multimedialnej, 
krawiecko-hafciarskiej, rękodzieła artystycznego, 
ogrodniczo-florystycznej i  gospodarczo-technicz-
nej. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej biorą 
udział w  różnych imprezach integracyjnych: spor-
towych, kulturalnych i  terapeutycznych. Zwiedza-
ją ciekawe miejsca, poznają interesujących ludzi 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

i zdobywają przyjaciół. W placówce niepełnospraw-
ni zdobywają umiejętności niezbędne do podjęcia 
zatrudnienia, rozwijają się ku niezależnemu i samo-
dzielnemu życiu, uczą zaradności życiowej, co skut-
kuje tym, że czują się potrzebni i dowartościowani. 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w  pracow-
niach: gospodarstwa domowego, multimedialnej, 
krawiecko-hafciarskiej, rękodzieła artystycznego, 
ogrodniczo-florystycznej i  gospodarczo-technicz-
nej. 
U  naszych podopiecznych wzrosła sprawność fi-
zyczna i intelektualna, usprawniła mowa, zwiększył 
się zasób słów. Postępy nastąpiły w odniesieniu do 
rehabilitacji ogólnej, społecznej i zawodowej. 

Adres i telefony: 08-124 Mokobrody, Kisielany – Żmichy 52 , tel 606 699 941
Powiat: siedlecki
Adres strony www: http://www.siedlce.caritas.pl , zakładka WTZ Kisielany
Adres e-mail: wtzkisielany@caritas.pl

Caritas Diecezji siedleckiej warsztaty terapii  
zajęciowej w Kisielanach
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Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Kisiela-
nach biorą udział w festiwalach, konkursach, sparta-
kiadach i olimpiadach sportowych, a także wydarze-
niach o różnorodnej tematyce. Mogą poszczycić się 
licznymi wyróżnieniami, osiągnięciami i nagrodami. 
Sukcesy te motywują ich do rozwijania swoich umie-
jętności, zwiększenia aktywności fizycznej, jak i umy-
słowej, przezwyciężenia barier, a także wiary we wła-
sne możliwości. 

Pokrótce przedstawiamy sukcesy naszych pod-
opiecznych:
• w 2016r. zajęliśmy II miejsce, otrzymaliśmy 2 wy-

różnienia oraz nagrodę publiczności na V Fe-
stiwalu Osób Niepełnosprawnych pod hasłem 
„niepełnoSPRAWNI i sztuka” w Białej Podlaskiej, 
organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w  Białej Podlaskiej. Podczas tego Festiwalu 
nasza uczestniczka zajęła III miejsce w konkursie 
fotograficznym, za zdjęcie pt. „Ostatnie dni lata”.

• w 2017. zajęliśmy I miejsce oraz otrzymaliśmy na-
grodę publiczności na VI Festiwalu Osób Niepeł-
nosprawnych pod hasłem „niepełnosprawni i ro-
dzina” w Białej Podlaskiej, organizowanym przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej.

• w 2018 r. po raz kolejny zajęliśmy I miejsce oraz 
otrzymaliśmy nagrodę publiczności na VII Fe-
stiwalu Osób Niepełnosprawnych pod hasłem 
„niepełnoSPRAWNI I NIEPODLEGŁOŚĆ” w Białej 
Podlaskiej, organizowanym przez Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Białej Podlaskiej.

• w  2018r. 2 nasze uczestniczki zajęły II miejsca 
w  XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych pt. 
„Niepodległa bez barier od morza aż do tatr” or-
ganizowanego przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych w kategoriach 
fotografa i film za zdjęcie pt. „Wolność” oraz w ka-
tegorii tkanina i aplikacje za pracę pt. „Orzeł”.

• w 2018r. nasza placówka została wyróżniona zna-
kiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

• w 2018r.  jeden z naszych uczestników za pracę pt. 
„Witamy w Siedlcach” zdobył nagrodę specjalną 
pani Izy Staręgi na wernisażu prac z XV konkursu 
twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych 
pod tytułem „Siedlce, Podlasie i Anioły”.

• w 2019r. nasza uczestniczka otrzymała wyróżnie-
nie za pracę pt. „Anioł” w XVI konkursie twórczości 
osób niepełnosprawnych pod tytułem ”Siedlce, 
Podlasie i Anioły”.

Nasza placówka współpracuje: z powiatem siedlec-
kim oraz gminami powiatu, z  prywatnymi i  pań-
stwowymi przedsiębiorstwami i  firmami, z  innymi 
placówkami, sprawującymi opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi(WTZ, ŚDŚ),z  Domami Pomo-
cy Społecznej ,ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno –
Wychowawczymi, z Gminnymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, z Gminnymi Ośrodkami Kultury, z Kołem 
łowieckim, z  zaprzyjaźnionymi parafiami, z  Miejską 
Biblioteką Publiczną w  Siedlcach, z  kinem „Helio-
s”,z różnorodnymi Stowarzyszeniami .
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Nasza placówka mieści się w  małej podpłockiej 
miejscowości Koszelew. Baza lokalowa to zabyt-
kowy dworek z XIX wieku wraz z przylegającym do 
niego parkiem. 
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum 
w  Koszelewie powstał w  kwietniu 2014 r., jako 
pierwszy Warsztat na terenie gmin Gąbin, Słubice, 
Łąck i Nowy Duninów.
W  naszym WTZ prowadzone są zajęcia terapeu-
tyczne w  8 pracowniach: gospodarstwa domo-
wego, ogrodniczej, wielobranżowej, krawieckiej, 
plastycznej, komputerowej, stolarskiej i  rehabilita-
cyjnej. Ponadto nasi uczestnicy mają możliwość 
skorzystania z 5 treningów umiejętności: umiejęt-
ności interpersonalnych, rozwiązywania proble-
mów, umiejętności zawodowych, higienicznym 
i  ekonomicznym. W  ramach zajęć dodatkowych 
prowadzone są koła zainteresowań: koło teatralno 
– wokalne, rekreacyjno – sportowe, muzyczno – roz-
rywkowe, kulturalno – oświatowe. 
W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy bio-
rą udział w wycieczkach, wyjazdach turystyczno – 
krajoznawczych, imprezach integracyjnych, rekre-
acyjnych, rozrywkowych, sportowych, przeglądach 
twórczości, kiermaszach prac artystycznych.
Placówka ściśle współpracuje z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Płocku, a także z ze środo-
wiskiem lokalnym, a w szczególności z GOPS–ami, 
szkołami, DPS-ami (głównie z DPZ w Koszelewie), 
WTZ-ami (głównie z WTZ w Machcinie).
Od latach 2018 – marzec 2019 realizowany był Pro-
jekt współfinansowany ze środków UE we współ-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

pracy z  PCPR w  Płocku pt. „Aktywna integracja 
osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”.
Placówka prowadziła współpracę z  firmą Levi 
Strauss Poland w zakresie wolontariatu pracowni-
czego.  
Rodzice podopiecznych angażują się najczęściej 
w  przygotowywanie imprez okolicznościowych 
- spotkania integracyjne z  udziałem rodzin. Naj-
częściej współpraca polega na przygotowaniu 
drobnych przysmaków na konkretną uroczystość 
(Wigilia, Śniadanie Wielkanocne). Z uwagi na poło-
żenie na terenach wiejskich bardzo często rodzice 
przekazują na warsztat warzywa lub owoce.

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, 
wewnętrzne i zewnętrzne:
Jako pierwsi zaczęliśmy działać na rzecz osób nie-
pełnosprawnych na tym terenie. Za sukces może-
my uznać zmienianie świadomości i podejścia do 
osób niepełnosprawnych, jak również działanie 
wielospecjalistyczne w  zakresie rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej.

Status prawny placówki: jednostka prowadzona przez organizację pozarządową finansowana 
ze środków PFRON i POWIAT
Adres i telefony:  Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24) 266 40 22, kom. 503 873 403
Powiat: płocki
Adres strony www: www.fundacjapanaceum.plocman.pl
Adres e-mail: wtzfundacjapanaceum@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji  
Panaceum w Koszelewie 

22 Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator
W

ar
sz

ta
ty

 te
ra

p
ii 

za
ję

ci
ow

ej



Prowadzona przez: Legionowskie Stowarzyszenie Amicus
Adres i telefony: 05-119 Legionowo, ul. Orląt Lwowskich 8, tel. 508-827-472
Powiat: legionowski
Adres strony www: http://www.mbfatimska.pl/wtz-rity/, https://www.facebook.com/wtzlegionowo/
Adres email: wtzswrity@gmail.com

Pomysłodawcą oraz inicjatorem powstania warsz-
tatu był ksiądz prałat Tomasz Chciałowski, Prezes 
Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus. 
28 grudnia 2015 roku w specjalnie przebudowanym 
i przystosowanym dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych budynku byłej kaplicy parafii Matki Bożej Fa-
timskiej rozpoczął swoją działalność Warsztat Terapii 
Zajęciowej św. Rity. Pierwotnie warsztat składał się 
z pięciu pracowni i obejmował terapią 27 osób nie-
pełnosprawnych. 29 grudnia 2017 roku powiększono 
liczbę uczestników do 38 osób otwierając dwie, nowe 
pracownie. Już od pierwszych dni swego istnienia 
bardzo blisko współpracuje z lokalną społecznością, 
przez którą jest doceniany i chwalony.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Warsztat Terapii Zajęciowej św. Rity nieustannie 
współpracuje ze Starostwem Powiatowym Powia-
tu Legionowskiego, Urzędem Miasta Legionowo, 
z Urzędami Gminnymi Powiatu Legionowskiego, pa-
rafią Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie oraz Klu-
bem Seniora Amicus. Bardzo blisko współpracujemy 
również z firmami i przedsiębiorstwami zlokalizowa-
nymi na terenie Gminy Legionowo i  Gmin ościen-
nych: Bistro & Cafe „Gruba Kaśka” - Michał Margis, 
Wypożyczalnia Strojów - Bożena Małek i innymi. Od 
początku działalności warsztatu bardzo ładnie ukła-
da się współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, ze 
szkołami podstawowymi i  przedszkolami z  terenu 
Powiatu Legionowskiego. Bardzo duże znaczenie 

Warsztaty terapii Zajęciowej św. Rity
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ma dla nas współpraca z Kołem Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie.  

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, we-
wnętrzne i zewnętrzne:
Za podstawę sukcesu terapeutycznego kadra Warsz-
tatu przyjęła dwie główne zasady. Po pierwsze każdy 
uczestnik traktowany jest podmiotowo, ma wpływ 
na zajęcia oraz jego rolę w nich. Po drugie stosowa-
nie jak najszerszej oferty terapeutycznej. W związku 
z powyższym realizowanych jest większość rodzajów 
zajęć począwszy od wspierania rozwoju społeczne-
go poprzez poznawczy i emocjonalny a na rehabili-
tacyjnym skończywszy. Lwią część czasu spędzamy 
razem, podczas terapii grupowych co wzmacnia re-
lacje międzyludzkie, uczy empatii oraz postrzegania 
potrzeb innych osób. Wiele zajęć odbywa się poza 
murami siedziby Warsztatu „wychodzimy w  świat”, 
by nabrać pewności siebie w środowisku zewnętrz-
nym. Poprzez udział w corocznej akcji „Bank Żywno-
ści” oraz różnego rodzaju kiermaszach integrujemy 
się z  lokalnym środowiskiem. W  ten sposób nabie-

ramy przekonania, że my też mamy wpływ na świat 
wokół nas, na naszą przyszłość. Warsztat Terapii Za-
jęciowej św. Rity zjednał sobie spore grono sympaty-
ków i przyjaciół gotowych w każdej chwili wspomóc 
nasze działania.     
Od początku działalności Warsztat gremialnie 
uczestniczy we wszystkich imprezach organizo-
wanych podczas Legionowskich Dni Osób Niepeł-
nosprawnych przy czym zarówno w  imprezach 
sportowo rekreacyjnych jak i  różnotematycznych 
konkursach zajmuje czołowe lokaty. Spore grono na-
szych absolwentów podjęło pracę. Należy podkreślić, 
że również na rynku zewnętrznym.
Choreoterapia oraz teatroterapia wspaniale nobili-
tuje osoby niepełnosprawne intelektualnie, udział 
w zajęciach, przynależność do Grupy Teatralnej oraz 
występy na scenie dają poczucie zaradności  , wiary 
we własne siły i umiejętności.
Grupa Teatralna „Wkręceni” już w czasie pierwsze-
go, konkursowego występu podczas Legionowskich 
Dni Osób Niepełnosprawnych swoją inscenizacją 
„Moralności Pani Dulskiej” spowodowała, iż jury po 
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raz pierwszy w historii konkursu przyznało nagrodę 
Grand Prix. „Wkręceni” do tej pory wystawili swoje 
inscenizacje trzech sztuk, „Moralność Pani Dulskiej 
Gabrieli Zapolskiej, „Księżniczka Burgunda Witolda 
Gombrowicza oraz Męczeństwo Piotra Oheya Sła-
womira Mrożka. Podczas Konkursów organizowa-
nych w ramach Legionowskich Dni Osób Niepełno-
sprawnych niezmiennie zajmuje pierwsze miejsca. 
W  roku 2019 Grupa dotarła do drugiego miejsca 
w  Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-
-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektual-
nie „Albertiana”.

Adres i telefony: 27-300 Lipsko ul. Zwoleńska 14, 606 109 719
Powiat: lipski
Adres e-mail: e.faliszewska@op.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku  
prowadzone przez Stowarzyszenie  
„ Pomocna Dłoń” im. Św. Brata Alberta w Lipsku

Mimo trudnej sytuacji placówki staramy się czynnie 
uczestniczyć w środowisku, w spotkaniach integra-
cyjnych, wyjazdach. W ubiegłym roku uczestniczy-
liśmy w  Ogólnopolskich Integracyjnych Warszta-
tach Artystycznych w Łazach . Dla uczestników i co 
niektórych terapeutów było to pierwsze spotkanie 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

z morzem. Mimo nie najwyższych temperatur  każ-
dy z nas obowiązkowo musiał zamoczyć  chociaż 
nogi. Nasze stoisko i prezentacja naszego wyrobu 
– mydełek , zrobiło ogromną furorę, kolejki osób 
chcących wykonać dla siebie samodzielnie mydeł-
ko była bardzo duża. W styczniu tego roku dzięki 

25Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator

W
ar

sz
ta

ty
 te

ra
p

ii 
za

ję
ci

ow
ej



pomocy rodziców, sponsorów i naszych przyjaciół 
zorganizowaliśmy  uroczystość 15 – lecia placówki  
przy niewielkich nakładach finansowych 
Corocznie uczestniczymy w konkursie na najład-
niejszą palmę bądź pisankę wielkanocną. Nasze 
prace są wyróżniane bądź nagradzane. 
Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ:  pracownia rę-
kodzieła artystycznego, plastyczno- bukieciarska, 
stolarsko- filmowa, informatyczno- witrażowa,  ma-
nualno –muzyczna, kulinarno- gospodarcza.

Instytucje współpracujące: starostwo powiatowe, 
OPSy, PCPR, firma KINGSPAN oraz Bank Spół-
dzielczy w Lipsku. Dzięki  wsparciu odnowiliśmy 
pomieszczenia w placówce oraz zakupiliśmy nowy 
bus na potrzeby placówki. 
Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: KING-
SPAN. Urząd Miasta i Gminy w Lipsku, Urząd Gmi-
ny w Chotczy. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w  Miętnem funkcjo-
nują od 01.03.2000 roku. WTZ znajdują się przy ZS 
im. Stanisława Staszica w Miętnem przy ul. Głównej 
49. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Woje-
wódzkiego.

Z okazji karnawału, co roku odbywa się Bal. Bal orga-
nizowany jest dzięki pomocy rodziców uczestników 
WTZ z ogromnym zaangażowaniem kadry.

Porą wiosenną aktywnie uczestniczymy w zajęciach 
z  hipoterapii oraz wspólnej integracji przy ogniku. 
Każdy z uczestników chętnie uczestniczy w tych za-
jęciach.

Przez cały rok, raz w tygodniu uczestniczymy pod czuj-
nym okiem rehabilitantów w zajęciach na basenie.

Obchodzimy również imieniny. Z tej okazji w placów-
ce organizowana jest potańcówka oraz słodki poczę-
stunek.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez in-
struktorów terapii, rehabilitantów i  psychologa. 
Zajęcia prowadzone są w  6 pracowniach terapeu-
tycznych, których zadaniem jest wspieranie osób 
niepełnosprawnych w  utrzymaniu samodzielności 
i  niezależności w  życiu społecznym i  zawodowym. 
Zróżnicowane metody pracy są ukierunkowane na 
zdobywanie umiejętności z  zakresu samoobsługi 
i zaradności osobistej, uczenie, rozwijanie i utrwala-
nie cech pracowniczych oraz umiejętności zawodo-
wych i innych umiejętności wynikających w różnych 
formach terapii pracą i  formach wspomagających. 
Każdy uczestnik realizuje indywidualny program re-
habilitacji i  terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się 
w następujących pracowniach: plastyczna, artystycz-
na, krawiecka, działań twórczych, przyrodniczo-go-
spodarcza, umiejętności społecznych, rehabilitacji, 
psychologiczna.

WTZ pracuje z następującymi firmami, placówkami:
 ZS im. S. Staszica w Miętnym
 Firmą Ochnik

Status prawny placówki:  OPP 
Prowadzona przez: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódz-
kiego ul. Kredytowa 1A Lok. 13; 00-056 Warszawa
Adresy i telefony: Miętne, ul. Główna 49; 08-400 Garwolin, powiat garwoliński, tel. 25 682 49 37
Powiat: garwoliński
Adres strony www: brak
Adres e-mail: tpd.warsztat.tz@op.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztaty Terapii  
Zajęciowej w Miętnym

26 Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator
W

ar
sz

ta
ty

 te
ra

p
ii 

za
ję

ci
ow

ej



Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu 
dziennego. Terapia zajęciowa w  zakresie rehabili-
tacji społecznej i zawodowej warsztatu odbywa się 
w grupach pięcioosobowych w ramach sześciu na-
stępujących pracowni terapeutycznych: gospodar-
stwa domowego, muzykoterapii, plastyczno-tkacka, 
robót ręcznych i szycia, introligatorska-komputero-
wa, techniczno – ogrodnicza.
Głównym zadaniem placówki jest prowadzenie te-
rapii zajęciowej , która ma umożliwić osobie niepeł-
nosprawnej przede wszystkim poprawę jej funkcjo-
nowania społecznego oraz zdobycie podstawowych 
umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy .

 Każdy z  uczestników realizuje indywidualny 
program rehabilitacji, który jest tworzony i we-
ryfikowany na podstawie wywiadu, badania 
psychologicznego, oceny umiejętności i predys-
pozycji psychologicznych, rozmowy z uczestni-
kiem, dokumentacji uczestnika, stanu zdrowia, 
obserwacji podczas zajęć w warsztacie.

 Program jest realizowany w  pracowniach wio-
dących oraz w innych formach według indywi-
dualnych potrzeb.

 Prowadzona jest rehabilitacja zdrowotna po-
przez ocenę stanu zdrowia, działania profilak-
tyczne, rozmowy indywidualne i spotkania gru-
powe w  zakresie dbałości o  zdrowie, ochrony 
zdrowia, świadomości własnego ciała. Ponadto 
w ramach kształcenia wiedzy o ochronie zdro-

 Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Mięt-
nym.

 Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie
 Publiczna szkoła podstawowe imienia Juliana 

Tuwima w Trąbkach.
 Zespół Szkolno-przedszkolny w  Woli Rębkow-

skiej

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

wia, prowadzone są zajęcia z dbałości i zaspoka-
jania higieny osobistej ciała i ubioru. 

 Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności 
zdrowego i  aktywnego wypoczynku: organiza-
cja wycieczek, turnusu rehabilitacyjnego, wyjaz-
dowych spotkań integracyjnych.

 Programy są okresowo weryfikowane poprzez 
półroczne lub roczne oceny w  wyniku których 
są modyfikowane (bądź nie).

 Rodzaj prowadzonych zajęć: terapia grupowa, 
indywidualna, psychoterapia, rehabilitacja ru-
chowa, kinezyterapia, muzyko -, choreoterapia, 
teatroterapia, ludoterapia (terapia zabawą), za-
jęcia z  kultury fizycznej ( lekkoatletyka, piłka 
nożna), ergoterapia (terapia pracą), filmotera-
pia, plastykoterapia, poezjoterapia, bibliotera-
pia, terapia ekonomiczna, zajęcia rekreacyjne, 
sylwoterapia, estetoterapia (kontakt z pięknym 
otoczeniem), konkursy, gry, zabawy, socjotera-
pia, spotkania religijne.

W  realizacji indywidualnego programu instrukto-
rzy terapii stosowali różne metody pracy aby zacie-
kawić i zachęcić uczestników do działania:  słowne, 
praktyczne, oglądowe, objaśniająco – poglądowe, 
samodzielnego dochodzenia do wiedzy, programo-
wane, weryfikacyjne, trening umiejętności zacho-
wań społecznych.
Najważniejsze uroczystości i imprezy okolicznościo-
we organizowane w WTZ w latach 2014-2018

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Władysła-
wowskiej

Z każdą z firm, placówek utrzymujemy stały kontakt, 
szczególnie przed okresem Bożego Narodzenia

Adres i telefony: ul. Rynek 52, 05-079 Okuniew, 22 783 33 72 
Powiat: miński
Adres strony www: 
Adres e-mail: e-mail: fundacjaleko@o2.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Fundacja Leko
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 wyjazd do kina w Sulejówku na seanse filmowe.
 Bal Karnawałowy połączony z Tłustym Czwart-

kiem- tańce przy muzyce, konkursy, w  tym na 
najlepiej wykonane samodzielnie przebranie, 
słodki poczęstunek.

 Ostatki – nazwa, zwyczaje, wspólne tańce i zaba-
wy przy muzyce.

 Popielec – rozpoczęcie Wielkiego Postu. Udział 
we mszy świętej w Kościele w Okuniewie.

 Walentynki - Dzień Zakochanych. Historia świę-
ta. Wykonanie serduszek dla osób , które kocha-
my. Nauka piosenki. 

 integracyjne spotkanie z  wolontariuszami 
z okazji Dnia Kobiet. Prezentacja montażu słow-
no – muzycznego o tej tematyce.

 Spotkanie Wielkanocne z rodzicami i opiekuna-
mi uczestników – prezentacja przedstawienia 
np. pt „Zwyczaje wielkanocne” w  wykonaniu 
uczestników WTZ. Dzielenie się jajkiem, składa-
nie życzeń. 

 Spotkanie Wielkanocne z  uczniami ze szkoły 
w Okuniewie i podopiecznymi z zaprzyjaźnionej 
Fundacji Otwartych Serc- występ uczestników 
z WTZ, wspólny poczęstunek.

 Powitanie Wiosny – śpiewanie piosenek o wio-
śnie, spacer z Marzanną do Parku, spalenie Ma-
rzanny.

 Uczestniczenie w  przedstawieniu wielkanoc-
nym w  szkole w  Okuniewie przygotowanym 
przez uczniów i wolontariuszy.

 Światowy Dzień Ziemi – przyjazne odnoszenie 
się do środowiska przyrodniczego.

 Teatr z  Krakowa Agencja Art. – Metanoina , 
przedstawienia o różnej tematyce.

 Turnusy  rehabilitacyjne w sanatorium Sarbino-
wo,  wyjazdy do Gniazdowa, Ciechocinka.

 teatr z  Krakowa Agencja Art. – Metanoina – 
scenki rodzajowe o  zwyczajach i  słownictwie 
góralskim. 

 uczestnictwo w wypoczynku i rehabilitacji – wy-
jazd do Ciechocinka.

 Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe w  Igna-
cowie – wyjazd grupy zawodników z WTZ na za-
wody sportowe. 

                                 

 Konkurs Piosenki – impreza wewnątrz warsz-
tatowa. Występy konkursowe – śpiew piosenek 
w grupach i solo. Występy przeplatane tańcami.  
Na koniec wyłonienie zwycięzców w  poszcze-
gólnych „gatunkach” piosenki i  nagrodzenie 
wszystkich uczestników za udział w  konkursie 
i dobrą zabawę.

 Andrzejkowe wróżby – impreza integracyjna 
wspólnie z wolontariuszami ze szkoły z Okunie-
wa. Krótka historia , wróżby, a także tańce i kon-
kursy.

 Mikołajki – loteria upominków mikołajkowych, 
zabawa integracyjna z wolontariuszami ze szko-
ły połączona z krótkim występem uczniów.

 Spotkania  wigilijne połączone z Jasełkami np. 
pt. ”Misterium narodzin Syna Bożego” dla zapro-
szonych gości, rodziców i opiekunów. Składanie 
sobie życzeń, dzielenie się opłatkiem, wspólne 
kolędowanie, przywitanie św. Mikołaja.

 Prezentacja Jasełek dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Okuniewie oraz uczniów 
ze Szkoły Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejów-
ka.

 Sylwester- zabawa sylwestrowa w Warsztatach, 
tańce, poczęstunek i konkursy z nagrodami. 

 Kursy komputerowe w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych 

 Kursy komputerowe w  zakresie nabierania 
umiejętności obsługi komputera 

Realizujemy również: trening ekonomiczny w  for-
mie gotówkowej i bezgotówkowej, trening zaradno-
ści osobistej i samodzielności, rehabilitacje społecz-
ną, rehabilitacje zawodową, rehabilitacje ruchową.
Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestni-
ków: ważnym momentem wymiany opinii, odczuć, 
oczekiwań rodziców w  stosunku do funkcjonowa-
nia Warsztatu Terapii Zajęciowej są systematycznie 
odbywające się spotkania z  rodzicami. Dzięki nim 
rodzice zyskują możliwość aktywnego uczestnic-
twa w  życiu warsztatu, współudziału w  ważnych 
uroczystościach. Założony został również dziennik 
kontaktów z  opiekunami, w  którym odnotowywa-
ne są m.in. rozmowy telefoniczne dotyczące spraw 
bieżących. 
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Uczestnictwo rodziców, opiekunów uczestników 
w  życiu Warsztatu: aktywny udział w  spotkaniach 
na terenie WTZ, uczestnictwo i pomoc w wyjazdach 
integracyjnych, aktywny udział w  organizowanych 
konkursach, wystawach.
Wolontariat w WTZ: w ramach wolontariatu ucznio-
wie z Gimnazjum w Okuniewie wspólnie z naszymi 
uczestnikami zorganizowali imprezy okolicznościo-
we. Wolontariusze chętnie nas też odwiedzają. Ich 
obecność nie ogranicza się tylko do wspomnianych 
wyżej uroczystości. 
Rozwijanie umiejętności zawodowych, formy zajęć 
prowadzonych w  poszczególnych pracowniach: 
pracownia gospodarstwa domowego, pracownia 
introligatorska, pracownia muzykoterapii, pracow-

nia plastyczna, pracownia robót ręcznych  i  szycia, 
pracownia  techniczno-ogrodnicza

Wnioski do pracy:
 nadal utrzymywać radosny nastrój podczas za-

jęć oraz podtrzymywać wiarę we własne możli-
wości i motywować do podejmowania nowych 
zadań,   

 zwiększyć udział uczestników w  czynnościach 
w planowaniu dyżurów oraz oznaczaniu pogo-
dy na tablicy- ustalenie symboliki graficznej nie-
których zjawisk pogodowych,

 zwrócić szczególną uwagę by uznawane były 
prawa wszystkich, tak do pracy jak i zabawy.  

Adres i telefony: ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa, tel: kom: 509-492-872,
tel: 22 670-21-23, tel/fax: 22 619-07-04
Powiat: Warszawa
Adres strony www: www.wtz.otwartedrzwi.pl
Adres e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia  
Otwarte Drzwi 

Mamy mega „twardy” Zespół, prezentujący nastę-
pujące kierunki kształcenia:

 Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Wojskowa Aka-
demia Techniczna (zarządzanie, marketing, 
handel zagraniczny) - instruktorka pracowni 
komputerowej;

 Akademia Ekonomiczna, Wydział Zarządzania 
(marketing) i Uniwersytet w Poznaniu ( peda-
gogika i resocjalizacja, wychowanie fizyczne); - 
instruktor pracowni gospodarstwa domowego;

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 
zootechnika - instruktorka pracowni admini-
starcyjno – biurowej;

 Politechnika Gdańska, Wydział Urbanistyki 
i Architektury  i Akademia Wychowania fizycz-
nego ( studia relaksacji i jogi) – pracownia cera-
miczna; 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

 Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, 
Akademia Sztuk Pięknych ( uff !) – pracownia 
plastyczna

 Na szczęście sytuację ratuje kierownik placówki 
- Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksan-
dra Puszkina, Wydział Psychologiczno-Peda-
gogiczny (chociaż jemu akurat przydałyby się 
kompetencje kolegów ;))

 I  „prawa ręka” kierownika Uniwersytet Łódzki, 
Wydział psychologii – psycholog 

No i oczywiście miewamy niezwykle ciekawych i po-
mysłowych  uczestników:

Oto przykłady ich pomysłów:
 Zajęcia TAI CHI 

 Instruktor tłumaczy, jak  bardzo istotny jest hi-
gieniczny tryb życia oraz to, aby „oczyszczać 
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organizm” z napięć, które gromadzą się w na-
szej głowie. Rozpoczynają się zajęcia, wszyscy 
uczestnicy  próbują naśladować ruchy instruk-
tora,  tylko pan Krzysztof stoi i dłubie w uchu. „Co 
Pan robi panie Krzysztofie?” , pyta instruktor? – 
„oczyszczam organizm odpowiada uczestnik”;

 Z zajęć języka angielskiego: 
 Proszę Państwa, jak w  języku angielskim jest 

„szalik”?
- szaaaal
- A czapka 
- czaaaaap
- A bigos?
- because…..

 Z życia codziennego
 Pan Krzysztof ( znany ze swojej wyjątkowej dba-

łości o własne zdrowie i lękową wręcz nadwraż-
liwość), korzysta niezwykle często z wizyt w róż-
nych placówkach medycznych. Tym razem 
poszedł do szpitala zakaźnego bo wyszedł mu 
„pryszcz”  i bał się, że zaraża innych, na co zdezo-
rientowany lekarz: „panie to nie ten szpital…” 

 Na zajęciach uczestnicy dostali zadanie nary-
sować gołębia.  Jeden z uczestników pyta „czy , 

mogę wyjść”? -  ale po co? - zapytuje instruktor 
-  bo ja nie umiem rysować gołębia, go złapię 
i odrysuję….

Sukcesy placówki:

Organizowanie działań merytorycznych integrują-
cych środowisko osób z niepełnosprawnościami, in-
spirujących specjalistów w placówkach do wdraża-
nia innowacyjnych przedsięwzięć będących okazją 
do wymiany doświadczeń oraz budowania relacji. 
Służą one również kreowaniu korzystnych postaw 
środowiska wobec osób z  niepełnosprawnościa-
mi. Pozwalają nawiązać współpracę, która owocuje 
w realizacji codziennych zadań. Wśród najważniej-
szych należy wymienić:

 Ogólnowarszawski Konkurs Umiejętności Ku-
linarnych dla osób z  niepełnosprawnością in-
telektualną „Kucharz Doskonały” – w  2019r. XII 
edycja, we współpracy z podmiotami rynku pra-
cy, biznesu, środowiska artystycznego, mediów;

 „Dzień z  Klawiaturą” – Konkurs umiejętności 
komputerowych osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną.
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Sukcesy placówki - to sukcesy naszych uczestni-
ków:

 silna motywacja i  zaangażowanie uczestników 
do aktywnego udziału w  zajęciach, postępy 
w nauce kompetencji życiowych, takich jak np. 
samodzielne pilnowanie punktualności, stara-
nie się być odpowiedzialnym, przejawiająca się 
np. planowaniem i uzgadnianiem urlopów z za-
jęć, obowiązkowość

 usamodzielnienie w  podróżowaniu na trasie 
dom - WTZ, chętny udział w praktykach zawo-
dowych, stażach, a  następnie podejmowanie 
pracy na otwartym rynku.

 zdobywanie nagród I, II miejsce za uczestnictwo 
w Ogólnowarszawskim Konkursie Umiejętności 
Kulinarnych „Kucharz  Doskonały” i  w  konkur-
sach plastycznych 

 obecnie II miejsce w  Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym dla uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, niepełnosprawnych uczest-
ników środowiskowych domów samopomocy 
oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów 
pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH” 

 Na I etapie Konkursu w kategorii grafika i rysu-
nek została nagrodzona praca  tytuł  „Sando-
mierz” -  Miejsce II, autorem której jest uczestnik 
WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi p. Aleksan-
der G. – został  Laureatem  XVII edycji Konkur-
su Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych” pod hasłem „Podróże moich marzeń”.

 stworzenie obecnie panującej dobrej atmosfery 
w  warsztacie, pełnej przyjaźni, radości, miłości 
do WTZ, wzajemnego szacunku, zaufania do ka-
dry, poczucia bezpieczeństwa, wsparcia, poczu-
cia bycia potrzebnym - nasi podopieczni czują 
się jak w rodzinie 

 angażujemy uczestników w  ramach innych 
projektów, w tym ze środków  EFS np. aktywi-
zujących zawodowo - ogółem zatrudnionych 
37%. Nasi podopieczni mają możliwość korzy-
stać ze wsparcia pośrednika pracy, doradcy za-
wodowego, trenera pracy, kursów zawodowych 
i  praktyk. Organizujemy praktyki i  staże zawo-
dowe dla naszych uczestników, nawiązujemy 
kontakty z potencjalnymi pracodawcami, a tre-
nerzy pracy w ramach projektów w pierwszych 
dniach pracy wspierają naszych absolwentów. 
Średni wskaźnik zatrudnienia w naszej placów-
ce na przestrzeni ponad 15 lat przekracza 20%. 
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Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ: gospodarstwa 
domowego, ceramiczna, plastyczna, komputerowa, 
administracyjno-biurowa.

Realizacja projektów w  tym ze środków UE, aktu-
alnie: Klub za Bramą -”Klub za Bramą” ,Warszawski 
Zintegrowany System Leczenia i  Wspierania Śro-
dowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 
Akademia Samodzielności  , Warszawski zintegro-
wany model wsparcia środowiskowego osób doro-
słych z niepełnosprawnością intelektualną 

Instytucje współpracujące: 
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (w zakre-
sie prowadzenia działalności WTZ, kontrola), Ma-
zowiecki Centrum Polityki Społecznej (w  zakresie 
organizowana szkoleń i konferencji poszerzających 
wędzę dla pracowników pozarządowych organiza-
cji), Warszawskie Forum Na Rzecz Osób z  Niepeł-
nosprawnością Intelektualną (w zakresie wypraco-
wywania innowacyjnych projektów), Firmą Roche 
Diabetes Polska (w  zakresie organizowania stażu 
dla naszych beneficjentów), Mc Donald’s (w zakresie 
zatrudnienia naszych beneficjentów), Nadleśnictwo 
Drewnica (w  zakresie prowadzenia edukacyjnych 
warsztatów przyrodniczych dla naszych beneficjen-
tów), Develey (w zakresie zatrudnienia naszych be-

neficjentów), Zespół Szkół Gastronomicznych im. 
prof. Eugeniusza Pijanowskiego (w zakresie corocz-
nego, wolontaryjnego wsparcia podczas konkursu 
„KUCHARZ DOSKONAŁY”.)

Centrum Techniki Kulinarnej DORAM, Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i  Cukierni 
(w zakresie merytorycznego wsparcia), artyści z Re-
prezentacji Artystów Polskich, aktorka Joanna Bro-
dzik, Fundacja Edukacji Nowoczesnej (w  zakresie 
prowadzenia edukacyjnych warsztatów tanecznych 
i  fonograficznych), Stowarzyszenie Rodzin i  Opie-
kunów Osób z  Zespołem Downa Bardziej Kocha-
ni (w  zakresie organizowania wspólnych inicjatyw 
z  różnych okazji dla naszych beneficjentów),  Mu-
zeum Fryderyka Chopina w Warszawie (w zakresie 
prowadzenia edukacyjnych warsztatów muzycz-
nych dla naszych beneficjentów), Ministerstwo Fi-
nansów, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwo-
ju, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów (w zakresie organizowania 
kiermaszów świątecznych  dla WTZ) itp. 

Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: 
Centrum Techniki Kulinarnej DORAM i Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni –  od 
5 lat są naszymi partnerami, merytorycznie wspie-
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rają w organizacji projektu na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną - Ogólnowarszawskie-
go Konkursu Umiejętności Kulinarnych „KUCHARZ 
DOSKONAŁY”.

Artyści z  Reprezentacji Artystów Polskich m.in. p. 
Joanna Brodzik – rokrocznie wspierają osób z  nie-
pełnosprawnością intelektualną, drużyny podczas 
przebiegu Ogólnowarszawskiego Konkursu Umie-
jętności Kulinarnych „KUCHARZ  DOSKONAŁY”. 

Nadleśnictwo Drewnica - zawsze otwarci na propo-
zycje prowadzenia zajęć edukacyjnych. Edukatorzy 
przystosowują formę zajęć do możliwości osób nie-
pełnosprawnych intelektualne.

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespo-
łem Downa Bardziej Kochani  – co roku zapraszają 
nas na prezentacje filmów, koncerty, konferencje 
poświęcone tematyce pt. Światowy Dzień Ze-
spół Downa a  także nasi podopieczni uczestniczą 
w  mieszkaniu treningowym prowadzonym przez 
Stowarzyszenie. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - nasi 
pracownicy uczestniczą w  szkoleniach i  konferen-
cjach, a także wżęli udział w jarmarku organizowa-
nym przez MCPS. Pracownicy bardzo pozytywnie 

oceniają zdobytą wiedzę  i  nawiązane kontaktów 
podczas tych wydarzeń.  

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Energii, Mini-
sterstwo Rozwoju, Biuro Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - rokrocz-
nie zapraszają nas do udziału w kiermaszach. 

Rodzaj współpracy z  podmiotami ekonomii spo-
łecznej: 
Zakład Aktywności Zawodowej  „Apteka sztuki” : 
organizacja  staży, próbek pracy, miejsce zatrudnie-
nia, Przedsiębiorstwo Społeczne „Kuchnia Czerwo-
ny Rower” : realizacja praktyk, „próbek pracy., staży 
zawodowych, miejsce zatrudnienia.
Współpraca jest stała. 

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we 
współpracę z WTZ:

W WTZ powołana jest Rada Rodziców. WTZ pozo-
staje w stałym kontakcie elektronicznych – dystry-
buując cotygodniowy Biuletyn placówki. Poziom 
współpracy z rodzicami jest zróżnicowany.
Część rodziców jest zaangażowana w życie ośrodka, 
interesuje się, co uczestnicy robią na co dzień, są też 
chętni do udziału w okazjonalnych spotkaniach in-
tegracyjnych, wycieczkach itp. Czasem sami inicjują 
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kontakt z ośrodkiem, żeby usprawnić proces reha-
bilitacji swojego dziecka. Druga część, to rodzice, 
którzy nie śledzą na bieżąco wydarzeń w ośrodku, 
a o przebiegu procesu rehabilitacji dowiadują się 2 
razy do roku na spotkaniach z rodzicami lub na spo-
tkaniach indywidualnych (w razie potrzeby).

Stosunek rodziców / opiekunów do wejścia na 
rynek pracy (chroniony lub wolny) swoich pod-
opiecznych:

Część rodziców bardzo chciałaby, by ich dzieci się 
usamodzielniły i  jest otwarta na wszelkie propo-
zycje: rehabilitacji i  aktywizacji, w  tym zawodowej, 
ze strony ośrodka. Są też otwarci na współpracę 
z ośrodkiem w tym zakresie.
Druga część rodziców jest pełna obaw na myśl 
o  próbach usamodzielniania ich dorosłych dzieci 
i  trudno jej sobie wyobrazić aktywność zawodową 
niepełnosprawnego dziecka. Przekonanie ich, że 
aktywizacja zawodowa może się okazać pozytywną 

zmianą w życiu ich dziecka i że wobec tego warto 
spróbować, jest wyzwaniem.
Trzecia część – to rodzice nadopiekuńczy, którzy 
traktują swoje dorosłe niepełnosprawne potom-
stwo jak dzieci, które nie są w  stanie radzić sobie 
samodzielnie w żadnym aspekcie, więc nie wyobra-
żają sobie również, żeby owe dzieci mogły pójść do 
pracy.

Generalnie rodzinom towarzyszy szereg niepokojów 
w  tym zakresie, głównie o  sposób poradzenia so-
bie przez dziecko w środowisku zawodowym, brak 
wiary w  ich zasoby, zdolności i  kompetencje, oba-
wy o utratę świadczeń, o niebezpieczeństwo utraty 
stopnia niepełnosprawności, o brak możliwości po-
wrotu do placówki. Generalnie są bardzo zmęczeni 
i potrzebują stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. 
Spora grupa rodziców szuka dla swoich dzieci spo-
kojnego „dożywotniego miejsca”.

Status prawny placówki: ośrodek prowadzony przez organizację pozarządową 
Adres i telefony: ul. Modrzewiowa 2, 05-501 Piaseczno, tel. (22) 750 09 71
ul. ks. Z. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 502 991 994
Powiat: piaseczyński
Adres strony www: wtz-piaseczno.pl
Adresy e-mail: wtzpiaseczno@ksnaw.pl, wtzgorakalwaria@ksnaw.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego  
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej Piaseczno

W naszej placówce realizowane są: rehabilitacja spo-
łeczna, rehabilitacja w pracowniach: komputerowo 
– administracyjnej, rękodzieła artystycznego, cera-
micznej, technik zdobniczych, ogrodniczej, introli-
gatorskiej, gospodarstwa domowego, umiejętności 
życiowych, umiejętności społeczno – zawodowych, 
arteterapii i stymulacji rozwoju, rehabilitacja zawo-
dowa, fizjoterapia - formy terapii to m.in. arteterapia, 
socjoterapia, relaksacja, holtkulterapia. Duży nacisk 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

w naszej pracy kładziemy na samodzielność (w mia-
rę możliwości) uczestnika.
Zabawnych sytuacji każdy z WTZ może podać pew-
nie dużo, jednak często u ich podstaw leży konkret-
na sytuacja uwarunkowana przez miejsce, osoby 
i zależności – trzeba je znać, żeby opis zaciekawił lub 
wywołał uśmiech. 
Jednak:
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Sytuacja 1
Poniedziałek, zebranie społeczności lokalnej, wypo-
wiedź kierownika (w skrócie):
- …żeby nasze relacje były bardziej profesjonalne, 
od jutra proponuję zmianę sposobu zwracania się 
do siebie. Nie będziemy już mówić Basiu, Grzesiek, 
Janku, itd. tylko Pani Barbaro lub Pani Basiu, Panie 
Grzegorzu itd. Rozumiecie, zgadzacie się?
 - Tak. Chórem odpowiada społeczność lokalna.
Wtorek, sytuacja przy dyżurce (wejście do WTZ), 
podczas podpisywania listy obecności, jedna 
z uczestniczek WTZ wita kierownika słowami:
- Cześć Kochanie.
Reforma systemu zwracania się do siebie upadła, 
nadal funkcjonuje Basiu, Grzesiu, Kochanie.

Sytuacja 2
Uczestnik WTZ, mężczyzna z niepełnosprawnością 
intelektualną, przychodząc do WTZ w  nowo zaku-
pionym płaszczu zadaje pytanie:
- Wiesz czym się różnię od Łukasza (kierownik WTZ)?
- No, nie wiem.
- Ja jestem chłopakiem, a Łukasz jest kierownikiem.

Czarny humor
1. Na pytanie kto jest szefem WTZ, część uczestni-
ków odpowiada, że kierowca

2. Mimo niskich pensji udaje się zapewnić kadrę, 
brak wakatów  
3. Pracownik do kierownika: Jak Ty chory jesteś, to 
nie przyjeżdżaj na zebranie. My sobie poradzimy bez 
Ciebie.

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, we-
wnętrzne i zewnętrzne:
1. realizacja zleceń zewnętrznych

a. kartki świąteczne na zamówienie samorządów  
b. budki lęgowe dla jerzyków na zamówienie UMiG 

Góra Kalwaria
c. przygotowanie oferty dla firmy lokalnej (wydruk, 

złożenie, kopertowanie, pieczętowanie ulotki re-
klamowej)

2. wypracowanie dobrej marki u  współpracują-
cych podmiotów, np. Wyższa Szkoła Ekologii 
i Zarządzania 

3. dwukrotne wyróżnienie tytułem Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej

4. zakup busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych z własnych środków 

5. programy integracyjne skierowane do przed-
szkoli, szkół podstawowych i średnich. 

6. organizacja Miasteczka Integracyjnego dla 
mieszkańców miasta i nie tylko (przez lata różne 
formy i różne miejsca, w 2019 połączenie z bie-
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giem Frog Race – integracja ze środowiskiem 
biegaczy, aktywny udział niepełnosprawnych 
w marszu nordick walking)

7. zapraszanie po raz kolejny na różnego rodzaju 
kiermasze, jarmarki – niekłamany entuzjazm do 
prezentowanych przedmiotów. Organizatorom 
zależy na stoisku WTZ , które szeroką ofertą i do-
brym wykonaniem wzbogaca imprezę. Widocz-
ność i uznanie na lokalnym rynku.

8. organizacja cyklicznych szkoleń dla uczestni-
ków w „Akademia Łucznica”

9. udział w różnego rodzaju inicjatywach , np. Na-
rodowe Czytanie, Sprzątanie świata 

10. organizacja praktyk zawodowych w różnych za-
kładach, instytucjach 

11. rozwijający się wolontariat
12. przeprowadzanie praktyk dla studentów AWF

13. prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla uczest-
ników WTZ

14. pozostawanie w  kontakcie z  osobami, które 
przestały uczęszczać na terapię – nie mówi tutaj 
o Klubach, w tej formie aktywności nie bierzemy 
udziału 

15. Sądzimy, że nadal udaje nam się utrzymać po-
zytywną atmosferę na linii kadra – uczestni-
cy , bo skoro uczestnicy za wszelką cenę chcą 
uczęszczać na terapię i „płaczą” gdy nie mogą to 
chyba ne jest tak źle z relacjami 

16. Wzrost samodzielności uczestników, np. nauka 
korzystania z komunikacji miejskiej 

17. Uruchomienia galerii twórczości osób niepeł-
nosprawnych „Galeria przy Rynku im. Zofii 
Biernackiej” Zofia była uczestniczką WTZ, która 
zmarła w wyniku wypadku 

Adres i telefony: 26-670 Pionki, ul. Leśna 3  tel: 603-132-807 
Powiat: radomski
Adres strony www: FB
Adresy e-mail: wtzpionki@wp.pl, wtz3pionki@wp.pl 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, jednostka  
samorządowa Gminy, Miasta Pionki

Ciekawe i zaskakujące informacje / historie / aneg-
doty dotyczące pracowników, uczestników, opieku-
nów, relacji zewnętrznych WTZ: w trakcie naszej 15 
– letniej działalności było wiele śmiesznych sytuacji, 
które do dziś sobie przypominamy i w których brali 
udział uczestnicy jak i  pracownicy WTZ. Chociaż-
by na uroczystym otwarciu Warsztatów, gdy jesz-
cze nie znaliśmy tak dobrze swoich uczestników, 
w pewnym momencie jeden z nich zniknął z pola 
widzenia, żeby za chwilę pojawić się obok burmi-
strza i starosty. Elegancko ubrany nie budziłby zdzi-
wienia, gdyby nie to, że był w ciapach. 
Podczas prac na ogródku jednej z pracownic złamał 
się szpadel, na co szybko zareagował jeden z uczest-
ników, wiedząc, że to ulubiony szpadel kierownika: 
„Dawaj Barbara zakopiemy go, to przegnije” (przy 
czym pracownik wcale nie ma na imię Barbara, ale 
tak właśnie na nią niektórzy mówili).

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Jedna z  instruktorek poszła kiedyś na zakupy i  na 
liście zakupów miała napój Zbyszko 3 Cytryny,  
w związku z czym kupiła napój Zbyszko oraz trzy cy-
tryny.   

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, we-
wnętrzne i zewnętrzne: 
Od 14 lat corocznie organizujemy dwie imprezy dla 
osób niepełnosprawnych: imprezę kulturalną „Tra-
dycje Wielkanocne” oraz imprezę sportową „Każdy 
jest zwycięzcą swoich słabości”. Bierze w nich udział 
kilkanaście placówek z powiatu radomskiego i po-
nad 200 osób.  
Celem tych imprez jest:

 integracja osób niepełnosprawnych, zarówno 
między sobą jak i lokalną społecznością;

 prezentacja umiejętności artystycznych i aktor-
skich osób niepełnosprawnych;
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 prezentacja umiejętności sportowych osób nie-
pełnosprawnych;

 zmiana stereotypów myślenia o  osobach nie-
pełnosprawnych.

W  trakcie imprezy „Tradycje Wielkanocne” orga-
nizujemy 5 konkursów: na stroik wielkanocny, ba-
ranka lub kurczaczka, ciasto wielkanocne, palmę 
wielkanocną. Piątym zadaniem jest inscenizacja 
obrzędów związanych z  tradycjami wielkanocny-
mi lub z  samą tematyką tego okresu. Zwycięzcy 
w poszczególnych konkursach otrzymują nagrody 
i dyplomy. Każdy z uczestników oraz placówki bio-
rące udział w  imprezie otrzymują upominki oraz 
dyplomy. Uczestnicy czternastej imprezy sporto-
wej ,,Każdy jest zwycięzcą swoich słabości ’’ wzię-
li w tym roku  udział w 22 konkurencjach. Oprócz 
dyplomów, upominków, medali i  pucharów przy-
znano nagrody za  I, II, III miejsce w każdej z tych 
konkurencji.
Nasi podopieczni odnoszą sukcesy biorąc udział 
w  konkursach plastycznych i  tanecznych m.in. 
w  Festiwalu Tańca organizowanym przez WTZ 
w Jedlance Starej, Festiwalu Piosenki w Marculach,                        
w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych w Iłży. Biorąc udział w różnego ro-
dzaju imprezach staramy się wystawiać nasze pra-
ce, co daje nam możliwość ich rozpowszechnienia, 
dzięki czemu szersze grono osób może dowiedzieć 

się o  naszych działaniach i  o  pracy placówek zaj-
mujących się osobami z niepełnosprawnością.  

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ: Prowadzone 
są zajęcia w  7 pracowniach: muzycznej, informa-
tyczno - technicznej, ceramicznej, tkacko - krawiec-
kiej, samoobsługi, plastyczno - malarskiej, agrote-
rapii. Dodatkowo prowadzone są zajęcia grupowe 
i indywidualne usprawniające ruchowo pod okiem 
fizjoterapeuty w pracowni rehabilitacji oraz zajęcia 
rozwijające umiejętności społeczne i  emocjonalne 
prowadzone przez psychologa.
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Liczba podopiecznych w podziale na rodzaj orze-
czenia: 35 osób, w  tym 12 osób z  umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz 23 osoby ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Realizacja projektów w tym ze środków UE: jakie-
go typu/tematy projektów: Zrealizowano 2 projek-
ty ze środków unijnych: warsztaty edukacyjne dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych oraz „Inte-
gracja przy rondlu”.
Osadzenie placówki w  otoczeniu – instytucje 
współpracujące (NGO-sy, firmy, przedsiębiorstwa, 
instytucje samorządowe, instytucje państwowe, 
placówki edukacyjne, itp.): Od początku istnie-
nia WTZ przyjęliśmy w  naszych działaniach pełny 
kontakt z  lokalną społecznością poprzez aktywny 
udział w  organizowanych imprezach, uroczysto-
ściach, kiermaszach itp. na terenie miasta i nie tyl-
ko. 

Współpracujemy z wieloma placówkami, przede 
wszystkim są to: Urząd Miasta Pionki, Nadleśnic-
two Kozienice, Biblioteka Publiczna w  Pionkach, 
Miejski Ośrodek Kultury w  Pionkach, Centrum 
Aktywności Społecznej w  Pionkach, pionkowskie 
przedszkola i szkoły. 

Podmioty wyróżniające się w  tej współpracy: 
Urząd Miasta, MOK w Pionkach, CAL w Pionkach.
Rodzaj współpracy z podmiotami ekonomii społecz-
nej (spółdzielnie socjalne, CIS, ZAZ, OWES) / innymi 
podmiotami czy są to: praktyki, staże, wolontariat, 
praca na zlecenie itp.: WTZ z powiatu radomskiego. 
Nasi uczestnicy biorą już po raz drugi udział w sta-
żach zawodowych organizowanych przez Vision 
Consulting, tym razem w ramach projektu „Czas na 
zmiany”.  
Współpraca jest stała, cykliczna?: cykliczna, choć 
w  niektórych przedsięwzięciach bierzemy regular-
nie udział jak np. Orszak Trzech Króli, Dzień Ziemi, 
Wigilia Miejska, Święto 3 Maja, uroczystości z okazji 
odzyskania niepodległości, Targi pracy w Pionkach, 
piknik w Czarnolesie, festyny miejskie.  

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we 
współpracę z WTZ: pomoc przy organizacji imprez, 
podczas wycieczek, przy występach.
Stosunek rodziców /opiekunów do wejścia na 
rynek pracy (chroniony lub wolny) swoich pod-
opiecznych:
Większość opiekunów naszych podopiecznych oba-
wia się, że utracą oni prawo do zasiłku w momencie 
rozpoczęcia pracy czy chociażby podjęcia stażu
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Adres i telefony: Ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk, TEL 23 676 53 67
Powiat: płoński
Adres strony www: brak
Adres e-mail: wtzplonsk@wp.pl

Caritas Diecezji Płockiej Warsztaty Terapii Zajęciowej

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ: pracownia in-
formatyczno – muzyczna, ogrodniczo – przyrodni-
cza, gastronomiczna, krawiecka, prowadzone są 
również zajęcia teatralne, socjoterapeutyczne, gim-
nastyka. 

Wielu z naszych podopiecznych, dzięki uczestnic-
twu w WTZ, po raz pierwszy miało okazję pojechać 
na wycieczki, jeździć na gokartach, być na basenie, 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

itp. Uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowa-
nia plastyczne, kulinarne i muzyczne. Uczestnicy 
biorą udział w wielu konkursach plastycznych, mu-
zycznych, czy teatralnych, co sprawia im ogromną 
radość. 

Realizowane były warsztaty robienia stroików bożo-
narodzeniowych, robienia biżuterii, malowania na 
szkle.

Adres i telefon:  06 – 413 Ciechanów, ul. Pułtuska 20A; tel. 23 672 99 22
Powiat: Ciechanów
E-mail:  wtzciechanow@musinovum.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ciechanowie,  
prowadzone przez MUSI NOVUM  SP. Z O.O.  
w Żyrardowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ciechanowie istnie-
ją od 01 lipca 1994r. Podstawą działalności placówki 
jest terapia pracą w  postaci różnorodnych, prak-
tycznych zajęć prozawodowych, prowadzonych 
w WTZ i poza nim. Z kolei podstawową sprawą w te-
rapii pracą jest wykształcenie postawy zawodowej, 
w miejsce dążenia do rozrywki i zabawy. W naszym 
Warsztacie w tym, żeby uczestnicy zyskali świado-
mość sensu i celu pracy, pomagają przede wszyst-
kim techniki usprawniania zajęciowego ukierunko-
wane na wykonywanie przedmiotów, które można 
nabyć w  placówce. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszy się drobna galanteria drewniana, a tak-
że świąteczne ozdoby i stroiki oraz kartki z życzenia-
mi, dlatego przez dużą część roku przygotowujemy 
wyroby okolicznościowe. Wykonywanie efektow-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

nych gadżetów świątecznych sprawia uczestnikom 
szczególną przyjemność, a  ogromne zainteresowa-
nie oraz podziw kupujących, uświadamia im sens 
pracy i motywuje do dalszego wysiłku. Zaobserwo-
wano, że podstawą wszelkiej nauki jest wzajemne 
naśladowanie – wszyscy chcą, aby ich prace też 
były „rozchwytywane”. Wykształcone w  ten spo-
sób poczucie sensu wykonywanej pracy pomaga 
potem w  podejmowaniu mniej spektakularnych 
obowiązków. Stałą formą zajęć są cykliczne dyżury 
porządkowe na terenie całej placówki. Wymagane 
czynności są bardzo proste, schematyczne, nie-
ustannie ćwiczone - zamiatanie, mycie i wycieranie 
powierzchni płaskich - wykonywane przy pomocy 
tych samych, prostych sprzętów i środków czysto-
ści. Uczestnicy biorą też udział w  prostych trenin-
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gach kulinarnych. W okresie zimowym odśnieżany 
jest teren przed siedzibą WTZ, wdrożyliśmy również 
naukę zawodu szatniarza i portiera. Swoje praktycz-
ne umiejętności zawodowe podopieczni mogą też 
sprawdzać poza siedzibą Warsztatu – w bibliotece 
pomagają odkurzać księgozbiór, a  w  gospodar-
stwie szkółkarskim raz do roku pozyskują szyszki 
modrzewiowe, z  których potem wykonują świą-
teczne choinki. W ramach zajęć w Warsztacie uczy-
my tzw. umiejętności miękkich: kładziemy nacisk 
na właściwe podejście do obowiązków i  umiejęt-
ność działania na polecenie, współdziałanie między 
członkami grupy, właściwe relacje i chęć niesienia 
pomocy. Ćwiczymy prawidłowość i  dokładność 
wykonania wymaganych prac, uważność, pamięć 
i   tempo pracy, dążąc do rozwijania sprawności 
i  samodzielności. Ponadto prowadzimy cykliczne 
zajęcia psycho-edukacyjne, zawierające elementy 
doradztwa zawodowego, gdzie omawiamy również 
niezbędne cechy dobrego pracownika. W  realiza-
cji wszelkich zajęć prozawodowych niezbędne jest 
jednak wsparcie terapeuty, który kreuje działania, 
nadzoruje i  kontroluje prawidłowość oraz jakość 
wykonania zadania, a – jeśli trzeba - wskazuje każ-
dą kolejną czynność. Poza tym, każde wyjście poza 
bardzo prosty, rutynowy schemat działania jest źró-
dłem stresu, który dezorganizuje myślenie i działa-
nie podopiecznego. Odpowiedzią na te problemy 
jest nie tylko stała obecność i   opieka instruktora, 
ale też pomoc psychologa i  rehabilitanta - zajęcia 
kinezyterapeutyczne służą poprawie sprawności 
fizycznej i  radzeniu sobie z  napięciem i  stresem, 
a zajęcia z psychologiem prowadzone są też w od-
niesieniu do problemów bezpośrednio związanych 
z  aktualnym funkcjonowaniem podopiecznych 
– omawiamy zasady i  normy współżycia społecz-
nego i  współpracy, poruszamy problem tolerancji 
i  empatii, uczymy radzenia sobie z  odczuwanymi 
emocjami.
Dwa razy w roku, na tzw. „kiermaszach”, oferujemy 
chętnym świąteczne ozdoby. Z  kolei od maja do 
sierpnia staramy się zwracać szczególną uwagę na 
usprawnianie społeczne. Środki uzyskane za prace 
uczestników mogą zostać wykorzystane wyłącznie 
na ich społeczną integrację. Organizujemy więc np. 

wyjścia do kręgielni, warsztaty wiedzy i  umiejęt-
ności, wyjazdy do teatru i na wycieczki krajoznaw-
cze, którym zawsze towarzyszą lekcje dydaktycz-
ne. Z  tych środków finansujemy też nagrody dla 
uczestników wewnątrz warsztatowych cyklicznych 
zajęć i  imprez dydaktycznych oraz turniejów, np. 
warcabowego i  w  minifootball. Organizujemy też 
w  warsztacie spotkania z  ciekawymi ludźmi – np. 
o  pracy w  Peru opowiadał zaprzyjaźniony misjo-
narz, o swoich zainteresowaniach – leśnik i biegacz, 
pani kierownik Czytelni Regionalnej – zabierała na 
wyprawy po historycznych ulicach w Ciechanowie 
i  opowiadała o  pisaniu książek, a   pani kierownik 
Biblioteki Miejskiej dzieli się wiedzą o wielkich Po-
lakach i w dostępny sposób realizuje ideę Narodo-
wego Czytania. 
Aby uczestnicy umieli poradzić sobie w nagłej sytu-
acji zagrażającej zdrowiu, we współpracy z Medycz-
nym Studium Zawodowym organizujemy co roku 
całodzienny blok zajęć z  I  pomocy przedmedycz-
nej, braliśmy też udział w zajęciach profilaktyczno 
– edukacyjnych w  sali „Ognik” KP Straży Pożarnej 
w Ciechanowie, mieliśmy zajęcia edukacyjne z Pa-
nią rzecznik KP Policji. W ZUS O/Ciechanów z oka-
zji „Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych” 
każdego roku ma miejsce wystawa prac uczestni-
ków warsztatu, multimedialna prezentacja działal-
ności oraz pokaz wybranych technik pracy, cyklicz-
nie uczestniczymy też w Targach Pracy, imprezach 
sportowych, kulturalnych w imprezach Ciechanow-
skiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego oraz w fe-
stynach organizowanych przez ciechanowski PCPR 
w ramach projektu FES.
Od 2007 r. wszelka działalność warsztatu jest do-
kumentowana przez uczestników w  warsztatowej 
gazetce. W redagującej gazetkę pracowni odbywa 
się też nauka pracy z  komputerem i  Internetem, 
mamy swoją stronę na Facebooku, gdzie zamiesz-
czamy aktualne zdjęcia i  informacje, prowadząc 
interaktywną kronikę i  propagując ideę działalno-
ści warsztatów terapii zajęciowej. Współpracujemy 
z  Tygodnikiem Ciechanowskim, Samorządowcem 
Powiatu Ciechanowskiego, portalem interneto-
wym ciechanowinaczej.pl. W  promocji twórczości 
pomaga przede wszystkim Ciechanowski Szpital, 
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Status prawny placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Prowadzona przez: Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„START”
Adres i telefony:  ul. Maratońska 1, 26-600 Radom, tel. 48 331 43 12
Powiat: Radom
E-mail:  wtzmaratonska@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Radomskim  
Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych „START”

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i  Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „START”, przy którym dzia-
ła Warsztat Terapii Zajęciowej, jest jedyną placówką 
na terenie Radomia i byłego województwa radom-
skiego prowadzącą działalność rehabilitacyjno-spor-
tową dla wszystkich osób niepełnosprawnych.
Jest organizatorem wielu imprez sportowo-rekre-
acyjnych o ogólnopolskim zasięgu, m.in.: Mistrzostw 
Polski Juniorów w lekkiej atletyce, Turnieju w pod-
noszeniu ciężarów, Mitingu lekkoatletycznego, Me-
moriału im. Adama Borczucha w tenisie stołowym, 
Turnieju Boccia oraz Spartakiad sportowo- rekre-
acyjnych. Nasi uczestnicy biorą czynny udział w róż-
nych imprezach sportowych zajmując często wy-
sokie miejsca – uczestnicy zdobyli wysokie miejsca 
w Ogólnopolskim Mitingu Lekkoatletycznym Osób 
Niepełnosprawnych w  Kozienicach w  2019 roku 
(rzut piłką lekarską kobiet, bieg na 400m kobiet, 
bieg na 800m mężczyzn), oraz innych zawodach.

Nasz Warsztat wyposażony jest w  nowoczesny 
sprzęt rehabilitacyjny: UGUL, krioterapia, laserote-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

rapia, elektroterapia, magnetoterapia, fototerapia, 
hydroterapia, masażer oraz bogato wyposażoną si-
łownię oraz saunę. Fizjoterapeuta prowadzi rehabi-
litacje zgodnie z zaleceniami lekarza oraz grupowe 
zajęcia ruchowe na podstawie indywidualnego pro-
gramu rehabilitacji ruchowej.
Uczestnicy korzystają również z szerokiej oferty za-
jęć prowadzonych przez instruktorów w  ramach 
7 pracowni oraz zajęć i  wsparcia realizowanego 
przez psychologa, dodatkowo uczestnicy korzystają 
z miejskiego basenu podczas zajęć nauki pływania, 
korzystają z oferty kulturalnej miasta jak również or-
ganizowane są imprezy integracyjne, okolicznościo-
we oraz wycieczki.

Dla wielu uczestników jesteśmy niczym rodzina – 
wpieramy uczestników nie tylko w  rozwoju osobi-
stym i rehabilitacji ale i również wspierając w trud-
nych sytuacjach życia codziennego.

WTZ współpracuje z Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w  Radomiu, Miejskim Ośrodkiem Po-

gdzie 2 razy w roku organizujemy kiermasze wyro-
bów świątecznych.

WTZ w Ciechanowie prowadzi następujące rodza-
je zajęć:

 wykonywanie galanterii drewnianej (stoliki, 
stołki, wieszaki, półki, zabawki)

 szycie maszynowe (zabawkarstwo, galanteria)
 malowanie na szkle, malowanie na desce, na 

płótnie, decoupeage

 praca z wikliną papierową ze sznurkiem, z fil-
cem

 zajęcia dziennikarskie, komputerowe
 zajęcia taneczne, muzyczne, rytmiczne i relak-

sacyjne
 trening kulinarny, trening czynności porządko-

wych
 zajęcia prozawodowe w WTZ i na zewnątrz, za-

jęcia z psychologiem, rehabilitantem
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mocy Społecznej w Radomiu, okolicznymi Warszta-
tami oraz organizacjami pozarządowymi przy okazji 
organizacji zawodów sportowych i innych wydarzeń 
a także lokalnymi firmami które wspierają rzeczowo 
WTZ-y.

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ: 
 Kształtowanie umiejętności z zakresu podejmo-

wania działań interpersonalnych, komunikowa-
nia się w miejscach publicznych, bezpiecznego 
poruszania się po ulicach oraz korzystania ze 
środków komunikacji publicznej.

 Poszerzanie i utrwalanie wiedzy ogólnej
 Nauka adekwatnego reagowania na różne sytu-

acje 
 Usprawnianie i doskonalenie sprawności samo-

obsługowej i ruchowej w celu uzyskania samo-
dzielności.

 Rozwój zainteresowań w  celu wskazania alter-
natywnego, czynnego sposobu spędzania cza-
su.

 Zdobywanie umiejętności do pełnienia roli oby-
watela i pracownika.

 Trening umiejętności zachowań społecznych:
 Trening higieny osobistej i dbałości o estetyczny 

wygląd zewnętrzny,
 Trening w  zakresie umiejętności kulinarnych 

i zdrowego żywienia,
 Trening z edukacji seksualnej,
 Trening radzenia sobie w  sytuacjach stresują-

cych, 
 Trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
 Trening przygotowania do podjęcia pracy,
 Trening podstawowych umiejętności komuni-

kacji społecznej.
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Adresy i telefony: ul. Królowej Jadwigi 15 26-600 Radom
Powiat: Radom
Adres strony www: 
Adres e-mail: wtz.pzn.radom@wp.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Anegdoty dotyczące uczestników relacji ze-
wnętrznych WTZ: 
rozmowa telefoniczna – uczestnik dzwoni do kole-
żanki z tamtej strony Radek,
a z tej kto mówi? 

Sytuacja w autobusie – jedna z uczestniczek źle się 
poczuła pozostali poinformowali
o tym kierowcę, na przystanek wezwano pogotowie, 
w karetce lekarz pyta uczestniczki co Panią boli? Ta 
odpowiada ząb. 
Jednemu z  uczestników popsuły się zimowe buty, 
rodzice nie zdążyli mu kupić nowych więc na zajęcia 
wysłali go w botkach mamy na delikatnym obcasie :).

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Sukcesy placówki:
Dzięki pobytowi w naszej placówce sześć osób zna-
lazło pracę. Pięć ją utrzymało, dwie samodzielnie 
zmieniło.  Dwoje naszych uczestników w WTZ od-
nalazło miłość, wzięli ślub, pracują.
Wygrana w  Festiwalu Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych  w kategorii prace ręczne. Festiwal jest 
cyklicznie organizowany przez Prezydenta Miasta 
Radomia.
Drugie miejsce w konkursie na najładniejszą ozdo-
bę wielkanocną.
Od kilku lat organizujemy konkurs komputerowy 
skierowany do uczestników WTZ i ŚDS z Radomia 
i okolicznych gmin.
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Udział w projekcie Rossmann Pomagamy – dzięki, 
któremu nasza placówka dostała środki czystości.

Auchan – kiermasze przedświąteczne – w markecie, 
Spec Bet – praktyki zawodowe uczestników. Obec-

nie zatrudniony jedna absolwentka WTZ. Urząd 
Miejski w  Radomiu – wsparcie rzeczowe podczas 
organizowanych przez nas konkursów.

Status prawny placówki: Organizacja Pożytku Publicznego, Kościelna Osobowość Prawna
Prowadzona przez: Caritas Diecezji Siedleckiej
Adres i telefony: 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 57, Tel./fax. (25)644-14-48
Powiat: siedlecki
Adres strony www: www.siedlce.caritas.pl
Adres e-mail: wtz.siedlce@caritas.pl

Caritas Diecezji Siedleckiej  
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siedlcach

WTZ Siedlce istnieje od 1.05. 2001 roku, jest placówką 
pobytu dziennego dla 40 osób niepełnosprawnych 
z  umiarkowanym i  znacznym stopniem niepełno-
sprawności. Jest wiele ciekawych historii, anegdot 
oraz różnych zabawnych wspomnień związanych 
z  uczestnikami, ale nie sposób opisać wszystkich 
ponieważ WTZ funkcjonuje już ponad 18 lat. Hi-
storię jaką mogę opisać to: wizyta z  uczestnikami 
w Rzymie w 2017 roku - w trakcie audiencji gene-
ralnej z Papieżem Franciszkiem moja podopieczna 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

tak bardzo chciała przywitać się z  ojcem świętym, 
że weszła na krzesło i cały czas krzyczała: „Papa aj 
lowju”- nie patrząc, że nikt na nią nie zwraca uwa-
gi, była w tym swoim krzyczeniu bardzo wytrwała; 
po pewnym czasie wszyscy ochroniarze zwrócili na 
nią uwagę i  jeden z  nich z  uśmiechem zaprosił ją 
do osobistego spotkania z papieżem. Przytuliła się 
mocno i  ucałowała Ojca Świętego, a  my wszyscy 
wzruszeni i  ze łzami w  oczach patrzyliśmy. Potem 
skakała ze szczęścia i mówiła: „Jestem święta”.   
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Formy zajęć: terapia grupowa, indywidualna i zbio-
rowa, arteterapia, muzyko-, choreo- i  teatroterapia, 
filmoterapia, poezjoterapia, ludoterapia, ergote-
rapia, estetoterapia, biblioterapia, psychoterapia 
i wsparcie psychologiczne, socjoterapia, aromatote-
rapia, kinezyterapia, zajęcia w SALI SNOZELEN z do-
świadczania świata, terapia przez kontakt z przyro-
dą (sylwoterapia), przygotowanie do pracy,  
zajęcia rekreacyjne,  zajęcia z doradcą zawodo-
wym, wyjazdy krajoznawcze i kulturalne, konkursy, 
spotkania religijne.
Rozwijanie umiejętności życia codziennego - formy 
zajęć:  trening w zakresie czynności życia codzien-
nego,  ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny 
osobistej, trening w zakresie wyglądu zewnętrzne-
go, zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne 
i estetyczne przyrządzanie posiłków, prace porząd-
kowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i au-
dio - wizualnych, rozwój umiejętności ogrodniczych, 
trening ekonomiczny, umiejętność odpowiedniego 
zachowania się, zasady savoir vivre. Przygotowanie 
do życia w  środowisku społecznym - formy zajęć: 

trening umiejętności interpersonalnych, wiedzy 
o  sobie samym, asertywności, rozwiązywania pro-
blemów w  trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

45Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator

W
ar

sz
ta

ty
 te

ra
p

ii 
za

ję
ci

ow
ej



mediacji i  negocjacji, ćwiczenia umiejętności ko-
munikacyjnych, umiejętności komunikowania się 
poprzez Internet, aktywności w  sytuacjach spo-
łecznych, z orientacji przestrzennej, w pełnieniu roli 
uczestnika WTZ, domownika, klienta, katolika, oby-
watela i pracownika. 
Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbęd-
nych w pracy - formy zajęć: trening przygotowania 
do podjęcia pracy, umiejętności pracy w  zespole 
i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie, 
rozwijanie motywacji i  tempa pracy, podnoszenie 
sprawności ruchowej i  manualnej, ćwiczenia kon-
centracji i pamięci, wytrwałości i odpowiedzialności, 
doprowadzania powierzonego zadania do końca, 

ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz prze-
strzegania dyscypliny pracy, samodzielnego pla-
nowania, kontrolowania i  wykonywania zadania. 
Rozwijanie umiejętności zawodowych - formy za-
jęć: stosowanie technik komputerowych i multime-
dialnych, w  tym stosowanie specjalistycznych pro-
gramów użytkowych i Internetu, przygotowanie do 
telepracy, zajęcia krawieckie, hafciarskie i  tkackie, 
z  rękodzieła artystycznego, plastyczne, gastrono-
miczne i kuchenne, zajęcia dekoracji i estetycznego 
wystroju wnętrz, zajęcia ogrodnicze, poligraficzne 
i  z  technik reklamy, techniczno – stolarskie, cera-
miczno – witrażowe,  szkolenia organizowane 
przez inne instytucje.

Status prawny placówki: Kościelna Osoba Prawna, Organizacja Pożytku Publicznego
Prowadzona przez: Caritas Diecezji Siedleckiej
Adres i telefony: ul. Siedlecka 19b, 08-114 Skórzec, tel. 509 588 039
Powiat: siedlecki
Adres strony www: www.wtzskorzec.pl
Adres e-mail: wtz.skorzec@caritas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony przez 
Caritas Diecezji Siedleckiej 27 grudnia 2007 r., warsz-
tat przeznaczony jest dla 32 osób niepełnospraw-
nych, w stosunku do których orzeczono znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, ze wska-
zaniem do terapii. Celem działalności warsztatu jest 
rehabilitacja społeczna, zawodowa i medyczna osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz zabu-
rzeniami psychicznymi. Najważniejszym zadaniem 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

warsztatów jest prowadzenie systematycznego pro-
cesu terapeutycznego, tak aby uczestnicy WTZ osią-
gnęli możliwie najwyższy stopień przystosowania 
do życia społecznego i możliwości podjęcia zatrud-
nienia. W Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonuje 
sześć pracowni terapeutycznych tj. pracownia pla-
styczna, fryzjersko – kosmetyczna, gospodarstwa do-
mowego, stolarsko – techniczna, tkacko – dziewiar-
sko – krawiecka i multimedialno – muzyczna.
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Adres i telefony: ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew
Powiat: sochaczewski
Adres strony www: www.wtzsochaczew.pl
Adres e-mail: wtzsochaczew@jrbnet.com

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”

Jesteśmy jedyną na terenie powiatu placówką, 
która zajmuję się osobami z niepełnosprawnością. 
Bierzemy udział w  masowych imprezach integra-
cyjnych z lokalną społecznością, oraz uczestniczymy 
w  różnych okolicznościowych spotkaniach, zawo-
dach sportowych z  zaprzyjaźnionymi placówkami 
na terenie całej Polski. Pomagamy innym np. zbiór-
ki charytatywne, Orkiestra Świątecznej Pomocy.  
Wspieramy  osoby, które podjęły prace. Sukcesem 
placówki jest długoletni staż pracy byłych uczestni-
ków na otwartym i chronionym rynku pracy.

Prowadzimy zajęcia krawieckie, rękodzieła, wikli-
niarskie, stolarskie, tkackie, ogólnorozwojowe, kuli-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

narne, plastyczne, komputerowe, oraz zajęcia spor-
tu i rekreacji.  
Zrealizowaliśmy projekty: Organizacja Lekkoatle-
tycznych Zawodów Sportowych dla Osób z Niepeł-
nosprawnością. Udział w projektach z PCPR.

Podmioty wyróżniające się we współpracy: Ze-
spół Szkół Specjalnych w Erminowie, Stowarzysze-
nie „JA-TY-My”. Współpracujemy cyklicznie z  ZAZ, 
OWES.

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we współ-
pracę z WTZ: Widzielibyśmy większe zaangażowa-
nie rodziców naszych uczestników we współprace 
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z kadrą, co umożliwiłoby  większe wsparcie dla na-
szych uczestników.
Większe zaangażowanie rodziców naszych uczest-
ników we współprace z kadrą, pozwoliło by na więk-
szy rozwój i możliwości osiągnięcia celu – znalezie-
nia  pracy.
Podobnie gdyby wykazywano większą inicjatywę 
społeczności lokalnej, we współpracy  w organiza-

cję różnych spotkań. Oferta otwarcia ZAZ, Spółdziel-
ni Socjalnych jako etapu przejścia na otwarty rynek 
pracy. Aktywna praca asystenta  osoby z niepełno-
sprawnością umożliwiłaby rodzicom, opiekunom 
możliwość powrotu do pracy. 

Adres i telefony: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski, tel: 518 993 725
Powiat: sokołowski
Adres strony www: www.facebook.com/wtz.sokolowpodlaski
Adres e-mail: wtz.sokolowpodlaski@gmail.com

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej

Rodzaje prowadzonych zajęć: 
Ergoterapia-informatyka i  multimedia, hafciarstwo, 
krawiectwo, florystyka, ogrodnictwo, gospodarstwo 
domowe, plastyka, stolarstwo.
Socjoterapia-ludoterapia, terapia ruchem, trening 
umiejętności społecznych, rekreacja, turystyka krajo-
znawcza i kulturalna, sylwioterapia ( drzewolecznic-
two), spotkania religijne.
Arteterapia-plastykoterapia, filmoterapia, muzyka 
w terapii, choreoterapia, biblioterapia.
Wsparcie psychologiczne, kinezyterapia, zajęcia z do-
radcą zawodowym.

Instytucje współpracujące: Powiatowy Urząd Pracy, 
Szkoła specjalna, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Sokołowie i w Miedznie, DPS w Wirowie, Spółdziel-
nia Inwalidów  CHEGOS, Diecezjalny ośrodek wspar-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

cia osób niepełnosprawnych i Dom Miłosierdzia Jana 
Pawła II w Sokołowie Podlaskim.
Współpraca ma charakter stały.
Stosunek rodziców/opiekunów do wejścia na rynek 
pracy swoich podopiecznych jest zróżnicowany. Czę-
sto mają oni obawy o utrzymanie się podopiecznych 
na rynku pracy i brak możliwości powrotu do WTZ. 
Kolejną obawą jest utrata renty. Dzięki współpra-
cy z doradcą zawodowym z Diecezjalnego ośrodka 
wsparcia osób niepełnosprawnych oraz innymi in-
stytucjami pomagającymi w aktywizacji zawodowej 
możliwe jest wysłanie uczestników WTZ do pracy 
i  na staż. W  ostatnim czasie udało się nam wysłać 
cztery osoby do pracy i  jedną na staż i dzięki temu 
rodzice zaczynają być bardziej otwarci w rozmowie 
dotyczącej pracy.
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Adres i telefony: Stare Lubiejewo ul. Słoneczna 4, 662 761 505
Powiat: ostrowski
Adres strony www: spszansa.pl
Adres e-mail: mp1@spszansa.pl

Stowarzyszenie Pomocy Szansa warsztaty terapii  
zajęciowej nr 4 w Starym Lubiejewie 

Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 4 w Starym Lubie-
jewie prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy 
Szansa są samodzielną pod względem organiza-
cyjnym i  finansowym jednostką, powstały w  2016 
roku. Jest to jedyna tego typu placówka w powie-
cie ostrowskim, do której uczęszcza 40 uczestni-
ków z  niepełnosprawnością w  stopniu znacznym 
i  umiarkowanym. Głównie są to osoby z  upośle-
dzeniem umysłowym, chorobami neurologiczny-
mi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa 
odbywa się w  8 pracowniach tematycznych: wi-
kliniarskiej, artystyczno- plastycznej, krawieckiej, 
multimedialno- poligraficznej, gospodarstwa do-
mowego, ogrodniczo- bukieciarskiej, ceramicznej 
i  techniczno- kreatywnej. Do każdej z nich uczęsz-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

cza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opie-
kę sprawuje  instruktor. Rehabilitacja zawodowa ma 
na celu wyposażyć uczestnika w takie umiejętności, 
które będzie mógł on wykorzystywać w trakcie pod-
jętej pracy zawodowej. Chodzi tu o  takie umiejęt-
ności jak: współpraca w grupie, poprawna komuni-
kacja interpersonalna, rozumienie i przestrzeganie 
regulaminów, utrzymanie czystości własnego sta-
nowiska pracy, wykonywanie poleceń oraz przyj-
mowanie konstruktywnej krytyki instruktorów itp. 
Natomiast rehabilitacja społeczna to szeroko poję-
ty trening kompetencji społecznych, który polega 
między innymi na: kształtowaniu umiejętności; ko-
munikacyjnych i  harmonijnego współżycia w  gru-
pie;  odpowiedniego zachowania się w  miejscach 
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publicznych; ponoszenia odpowiedzialności za swo-
je zachowanie, ale również za powierzone mienie 
i zadanie, nauce   rozwiązywania problemów w rela-
cjach interpersonalnych.
Uczestnicy odnajdują tu drugi dom, w którym czują 
się dobrze i bezpiecznie.  Najsmutniejszą chwilą na 
warsztatach jest dzień poprzedzający miesięczną 
przerwę wakacyjną uczestników. Pomimo, że jest to 
czas na odpoczynek od codzienności, nasi uczest-
nicy z  niecierpliwością czekają powrotu do pracy 
i zajęć warsztatowych. Paradoks polega na tym, że 
przebywając w  domu przez miesiąc tracą kontakt 
z kolegami, koleżankami, całą społecznością warsz-
tatu. Brakuje im stałego rytmu dnia. Dlatego najra-
dośniejszym dniem w roku, jest dzień powrotu na 
warsztaty po przerwie wakacyjnej. Na nowo odbu-
dowują się przyjaźnie, powraca dawny gwar i rytm 
dnia. 
Uczestnicy WTZ nr 4 biorą czynny udział w różnego 
rodzaju wydarzeniach integracyjnych, sportowych, 
kulturalnych i  terapeutycznych jak i edukacyjnych, 
co w  dalszej konsekwencji ma pomóc przystoso-
wać się do w miarę samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Odbywa się to między innymi po-
przez :

 realizację projektu „Otwarty rynek pracy”, czyli 
organizowanie i  prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów grup środowiskowego wsparcia 
oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo 
i społecznie te osoby.

 udział uczestników WTZ 4 w  XV Przeglądzie 
Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych 
pt. ”Apostoł Jezusa” ZSS w  Starym Lubiejewie, 
w XIV Regionalnym Konkursie Plastyczno- Eko-
logicznym pn.” Leśnik Gospodarzem Lasu” orga-
nizowanym przez Nadleśnictwo w Rudce i GOK 
w Czyżewie, w programie ”Sport dla wszystkich” 
, w warsztatach edukacyjnych nt. chorób cywi-
lizacyjnych i  zdrowego stylu życia, warsztatach 
kulinarnych, aqua aerobic, joga, nordic walking, 
gimnastyka/zumba,  w Konkursie Literacko-Pla-
stycznym pn.  ”W  100-lecie Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości podążamy za autoryte-
tami wolności – Św. Jan Paweł II, Bł. Ks. Jerzy 
Popiełuszko, Stefan Kardynał Wyszyński”, w  VI 
Ostrowskim Festiwalu Piosenki Odczarowanej 
Osób Niepełnosprawnych i II Konkurs Plastycz-
ny, w   projekcie pt.: ,, Lokalna Akademia Mło-
dzieżowych Animatorów’’ współfinansowanego 
ze środków Fundacji PZU, w  XVI Przeglądzie 
Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych 
pt. ”Duch Pański” ZSS w  Starym Lubiejewie, 
w  VII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej pn. ,,Je-
stem Polakiem” w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Szumowie, w  spotkaniu z  okazji Dnia Oso-
by Niepełnosprawnej na uroczystości związa-
nej z  realizacją zadania publicznego pt. ,, Moje 
Miasto” w MOSiR w Ostrowi Maz., w XV Regio-
nalnym Konkursie Plastyczno- Ekologicznym 
pn.” Eko- pocztówka z  lasu” organizowanym 
przez Nadleśnictwo w Rudce i GOK w Czyżewie, 
w projekcie pt.: ,, Budujemy Dom dla Pszczoły” 
współfinansowanego z Budżetu Województwa 
Mazowieckiego, w XIX Turnieju Tenisa Stołowe-
go Środowiskowych Domów Samopomocy ,, 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Mia-
sta Ostrów Mazowiecka”, w VII Ostrowskim Fe-
stiwalu Piosenki Odczarowanej Osób Niepełno-
sprawnych ,, Piosenka turystyczno- wakacyjna”

W latach 2016-2019 zrealizowaliśmy  projekty:
,,Łączymy światy w  starym lubiejewie” ,”OTWARTY 
RYNEK PRACY” , ,,AKTYWNA POMOC” , ,,BEZPIECZ-
NY JA” ,,,LOKALNA AKADEMIA MŁODZIEŻOWYCH 
ANIMATORÓW”,  ,,BUDUJEMY DOM DLA PSZCZOŁY” 

Instytucje z nami współpracujące: 
Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej,Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Ostrowi 
Mazowieckiej, Zespół Szkół Specjalnych w  Starym 
Lubiejewie, Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowiec-
kiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w  Ostrowi 
Mazowieckiej,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazo-
wieckiej, Fabryka Mebli ,,FORTE” w  Ostrowi Mazo-
wieckiej, CANEXPOL Sp. z o.o w Ostrowi Mazowiec-
kiej.
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Adresy i telefony: ul. Zwycięstwa 4, 05-120 Legionowo, tel. 22 774-93-64
Powiat: legionowski
Adres strony www: 
Adres e-mail: wtz.legionowo@gmail.com

Adres i telefony: Machcino 47, 09-411 Biała, tel. (24) 231 43 90,  kom. 500 755 577
Powiat: płocki
Adres strony www: www.fundacjapanaceum.plocman.pl
Adres e-mail: wtzmachcino@wp.pl

Warsztaty terapii zajęciowej prowadzone  
przez OPS w Legionowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum  
w Machcinie

Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały utworzone w li-
stopadzie 1996 roku przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Legionowie. Uczestnikami warsztatu są 
osoby z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami 
psychicznymi dla których terapia zajęciowa jest for-
mą rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Na przełomie 23 lat działalności placówki, organi-
zowaliśmy 16 razy Miting Pływacki Osób Niepełno-
sprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Legionowa, 
11 razy organizowaliśmy wyjazd na zielone warsztaty 
nad morze. Braliśmy udział w konkursach plastycz-
nych, plenerach malarskich  oraz turniejach tenisa 
stołowego. Dwa razy w roku wystawiamy swoje pra-

Placówka Warsztatu Terapii Zajęciowej mieści się 
w  leżącej blisko Płocka miejscowości – Machcino. 
Jest to wieś położona w  gminie Bielsk. Wieś pry-
watna Królestwa Kongresowego, położona była 
w  1827 roku w  powiecie płockim województwa 
płockiego. Bazę lokalową WTZ stanowi budynek 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. 
Z  pamiątkowej tablicy, znajdującej się na jednej 
ze ścian budynku, można uzyskać informacje, że 
szkoła została zbudowana w ostatnim roku uroczy-
stych obchodów 1000 – lecia Państwa Polskiego 
dzięki ofiarnej pomocy społeczeństwa wsi – Mach-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

ce na kiermaszu w  naszej placówce, a  za zebrane 
pieniądze jeździmy na tematyczne wycieczki lub 
w ramach wolnego czasu chodzimy do kawiarni.

Rodzaj zajęć prowadzonych w  WTZ: zajęcia pla-
styczne, kulinarne, pielęgnacji roślin, komputerowe, 
kserograficzne, rękodzieło artystyczne, krawiecka.
Współpracujemy z: przedszkolem miejskim, Komu-
nalnym Zakładem Budżetowym, Areną Legionowo,  
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.

Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: Are-
na Legionowo, KZB.

cina, Sękowa, Machcinka, Niszczyc i Załogi Fabryki 
Maszyn Żniwnych Płocka.

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum 
w  Machcinie  powstał w  lutym 2017 roku. Jest to 
placówka przeznaczona dla osób o  zróżnicowa-
nym rodzaju niepełnosprawności w stopniu umiar-
kowanym i  znacznym. Za sukces możemy uznać 
zmienianie świadomości i  podejścia do osób nie-
pełnosprawnych, jak również działanie wielospe-
cjalistyczne w zakresie rehabilitacji społecznej i za-
wodowej. Ważne jest to, że uświadamiamy naszym 
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Adres i telefony: Męczenino 27, 09-451 Radzanowo, 572-592-146
Powiat: płocki
Adres strony www: http://56005-20190426075821.clickweb.home.pl/
Adres e-mail: wtzmeczenino@interia.eu

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Męczeninie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeninie przy Sto-
warzyszeniu Akademia Praktyki I  Innowacji pro-
wadzi swoją działalność od 1 marca 2016 roku. Jest 
placówką pobytu dziennego, realizującą zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej . Do 

podopiecznym, że przychodzą do warsztatu, jak do 
miejsca swojej pracy. Wykonują tu różne obowiąz-
ki, każdy z uczestników w innym zakresie i w innej 
pracowni. Uczymy , iż po wykonanej pracy jest czas 
na wspólną zabawę , rozwój swoich zainteresowań, 
rozrywki o charakterze sportowym, a także uczest-
nictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Potencjał 
naszych podopiecznych jest bardzo różnorodny, 
gdyż posiadają różne umiejętności, doświadczenia, 
a przede wszystkim posiadają różne spojrzenie na 
świat. Daje to duże możliwości rozwoju w różnych 
dziedzinach.

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ:
Terapię  prowadzoną w warsztatach realizuje się na 
podstawie indywidualnego programu rehabilitacji 
uczestnika. W  WTZ w  Machcinie prowadzone są 
zajęcia terapeutyczne w 8  pracowniach: gospodar-
stwa domowego, plastycznej, krawieckiej, ogrod-
niczej, wielobranżowej, komputerowej, stolarskiej 
i  rehabilitacyjnej. Ponadto nasi uczestnicy mają 
możliwość skorzystania z  5 treningów rehabilitacji 
społecznej: umiejętności interpersonalnych, rozwią-
zywania problemów, umiejętności zawodowych, 
higienicznym i  ekonomicznym. W  ramach zajęć 
dodatkowych prowadzone są koła zainteresowań: 
koło teatralno – wokalne, rekreacyjno – sportowe, 
muzyczno – rozrywkowe, kulturalno – oświatowe. 
Należy podkreślić, że w  warsztacie zapewniamy 
pomoc psychologa. Każdy uczestnik chcący skorzy-
stać z pomocy specjalisty może , podczas spotkania 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Warsztatu Terapii Zajęciowej uczęszcza na codzien-
ne zajęcia 45 uczestników z terenu powiatu płockie-
go. Uczestnicy warsztatu korzystają z pomocy psy-
chologa i masażysty. Terapia zajęciowa prowadzona 
jest zgodnie z indywidualnym programem rehabili-

indywidualnego, porozmawiać z psychologiem, po-
dzielić się swymi rozterkami, problemami i liczyć na 
pomoc w rozwiązaniu danego problemu. 

W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy biorą 
także udział w wycieczkach, wyjazdach turystyczno 
– krajoznawczych, imprezach integracyjnych, rekre-
acyjnych, rozrywkowych, sportowych, przeglądach 
twórczości, kiermaszach prac artystycznych, na 
których sprzedawane są prace uczestników. Jest to 
doskonała okazja do zaprezentowania dorobku na-
szej placówki. Poprzez udział w licznych imprezach 
uczestnicy WTZ integrują się ze środowiskiem, roz-
wijają swoje umiejętności komunikacyjne i wzmac-
niają swoją samoocenę. 

Od latach 2018 – marzec 2019 realizowany był Pro-
jekt współfinansowany ze środków UE we współ-
pracy z  PCPR w  Płocku pt. „Aktywna integracja 
osób niepełnosprawnych w  powiecie płockim”, 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie 
Włączenia Społecznego i Walka z Ubóstwem.

Placówka ściśle współpracuje z  Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Płocku, a także z ze środo-
wiskiem lokalnym, a w szczególności z GOPS –ami, 
szkołami, DPS- ami, WTZ- ami i   Domem Pomocy 
Społecznej w Goślicach oraz Warsztatem Terapii Za-
jęciowej w Koszelewie. 
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tacji. Warsztat podzielony jest na 7 pracowni, w któ-
rych instruktorzy terapii zajęciowej prowadzą pro-
ces terapeutyczny:

Pracownia wielobranżowa – gdzie uczestnicy zdo-
bywają wiedzę posługiwania się podstawowym 
sprzętem, typu śrubokręt, miara, młotek. Wykonują 
na elementach proste prace ręczne i  maszynowe. 
Na zajęciach powstają wytwory takie jak : kwietniki, 
ramy do obrazów, skrzynki, karmniki, stroiki świą-
teczne.

Pracownia kulinarna – uczestnicy uczą się posługi-
wania sprzętem kuchennym i gospodarstwa domo-
wego. Wykonują codzienne poczęstunki, robią de-
sery i przetwory. Dbają o zasady zdrowego żywienia 
dla wszystkich uczestników Warsztatu.

Pracownia reedukacyjna – uczestnicy wykonują 
ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i mówieniu, dzięki róż-
norodnym pomocom dydaktycznym. Zadaniem tej 
pracowni jest wdrażanie do rehabilitacji zawodowej 
w  strefach tj, pracowitość, samodzielność, dokład-
ność.

Pracownia artystyczno – krawiecka – uczestnicy 
wykonują rękodzieła. Szyją poduszki, czarki, chus-
ty, fartuchy. Wykonują stroiki świąteczne. Dekorują 
i przerabiają elementy garderoby i przedmiotów co-
dziennego użytku.  

Pracownia komputerowa – uczestnicy wykonują 
podstawowe czynności związane z  komputerem. 
Wykonują pracę związaną z  programami kompu-
terowymi- druki, tablice informacyjne, ogłoszenia, 
gazetka WTZ. Posługują się siecią Internetową.

Pracownia usprawnienia ruchowego – uczestnicy 
pod okiem instruktora wykonują ćwiczenia zwią-
zane z  poprawą ogólnej sprawności, koordynacji 
ruchowej, kształtowania prawidłowej postawy ciała. 
Prowadzone są zajęcia sportowe.

Pracownia gospodarstwa domowego i  ogrodni-
cza – uczestnicy kształtują umiejętności niezbędne 
do poszerzenia zakresu samoobsługi i  codzienno-
ści. Uczą posługiwać się sprzętem gospodarstwa 
domowego. Uprawiają ogródek, w  którym rosną 
kwiaty i warzywa. Wykonują ozdoby tarasowe.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Akade-
mia Praktyki i Innowacji wraz z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej: „ Kuchenne Rewolucje”, „ Szkółka wake-
boardowa”, Projekt : „ Integracyjnie- rekreacyjnie” .

Warsztat Terapii Zajęciowej z  siedzibą w  gminie 
Radzanowo współpracuje z:

 Starostwo Powiatowe w Płocku
 Levis Płock
 Gmina Radzanowo na czele z  Wójtem Sylwe-

strem Ziemkiewiczem
 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
 Fundacja „ Młodzi Razem”
 Bank żywności w Płocku 
 Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
 Zostaliśmy też wolontariuszami Banku Żywno-

ści. 
 Chętni wolontariusze pomagają instruktorom 

w ich ciężkiej pracy.  

Rodzice i opiekunowie chętnie współpracują z pla-
cówką. Spotykają się wspólnie z kadrą pracowniczą 
na różnego rodzaju zabawach, piknikach i  obcho-
dach świąt. Rodzice i  opiekunowie chętnie wspo-
magają warsztat. Sami wychodzą z  inicjatywą tj. : 
pomoc w  organizacji imprez, pomoc w  zajęciach. 
Rodzice i  opiekunowie uczestników cieszą się, że 
ich bliscy biorą udział w szkoleniach pogłębiających 
ich zainteresowania, pomagających poznawać ry-
nek pracy i  wspomagających aktywność zawodo-
wą. Znają ich możliwości, a WTZ robi wszystko, aby 
w jak największym stopniu uaktywnić uczestników 
w rehabilitacji zawodowej. 
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Adresy i telefony: Mirosław 23, 09-472 Słupno,  514-131-261
Powiat: płocki
Adres strony www: FB wtzmiroslaw
Adres e-mail: wtzmiroslaw@gmail.com

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu  
przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych  
„Centrum Usług Środowiskowych”

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu, położone 
są w spokojnej, pięknej wsi obok Płocka. Placówka 
ta mieści się na terenie dawnej szkoły podstawowej. 
Szkoła rozpoczęła swoją działalność już w 1935r. zaś 
zajęcia odbywały się w  niej do 2005r. Nasz Warsz-
tat, po gruntownym remoncie budynku, zaczął swą 
działalność w marcu 2014r. Pomieszczenia, szeroko-
ści drzwi, włączniki świateł oraz inne udogodnienia 
zostały dostosowane do potrzeb osób z  niepełno-
sprawnością. Dzięki lokalizacji po dawnej szkole po-
siadamy dużo terenu zielonego, na którym znajduję 
się boisko do gry w piłkę nożną oraz ogródek wa-
rzywny. W nim uprawiane są warzywa, które wyko-
rzystywane są do tworzenia pysznych posiłków dla 
uczestników, w ramach treningu na pracowni kuli-
narnej. Oprócz tego zbiory są przetwarzane na weki 
zimowe, żeby móc czuć smak lata przez całą zimę. 
W placówce funkcjonuje 6 pracowni, które mają za 
zadanie rozwijać umiejętności oraz zainteresowania 
naszych uczestników. Celem jest zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością. Rehabilitacja podczas zajęć 
ma ułatwić, jak również przygotować osoby z  nie-
pełnosprawnością do podjęcia pracy. Odkąd istnieje 
nasz Warsztat odbyły się w nim aż 3 śluby. W tym 
w 2015r. jednego z naszych uczestników. Jego wy-
branką została uczestniczka z  zaprzyjaźnionego 
z  nami WTZ w  Miszewie Nowym. Placówka ta ist-
nieje przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”, 
w którym szczęśliwie razem mieszkają. Jednak nie 
tylko szczęśliwe chwile nam towarzyszą. W  lipcu 
2014r. zmarł jeden z naszych uczestników, Mirosław. 
Do tej pory jest miło wspominany przez naszych 
podopiecznych i na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci. 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Nasi uczestnicy kochają imprezy okolicznościowe! 
Dzięki wielu przyjaźniom jesteśmy zapraszani na 
różne uroczystości, do innych Warsztatów, Domów 
Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy. Chętnie uczestniczymy w  imprezach 
organizowanych przez samorządy miejskie oraz 
wiejskie z  naszego terenu. Do ulubionego rodzaju 
zabaw należą potańcówki oraz zawody sportowe. 
Nasi sportowcy mogą się pochwalić wieloma dy-
plomami oraz pucharami za wysokie osiągnięcia 
sportowe. Jeden z  naszych uczestników może po-
szczycić się wieloma sukcesami w dyscyplinie pod-
noszenia ciężarów. Na arenie ogólnopolskiej zdobył 
dwa srebrne medale oraz jeden brązowy. Oprócz od-
wagi sportowej, nasi podopieczni wykazują postawy 
godne naśladowania. Jedna z naszych uczestniczek 
obcięła swoje długie, piękne włosy dla fundacji ra-
k’n’roll, która zajmuje się tworzeniem peruk, z natu-
ralnych włosów dla osób chorujących na nowotwory. 
Jesteśmy z niej bardzo dumni! U nas w WTZ, co roku 
organizowana jest kilkudniowa wycieczka. Wszy-
scy bardzo chętnie na nią jeżdżą. W ciągu roku jest 
miło wspominana, a  kolejnych wszyscy nie mogą 
się doczekać! Na wycieczki, jeżdżą z  nami rodzice 
naszych uczestników. Żeby się lepiej zintegrować, 
jak również dla jak największego bezpieczeństwa 
osób z  niepełnosprawnością. Warsztat pozostaje 
w bardzo dobrych relacjach z opiekunami naszych 
uczestników. Zawsze, są zapraszani na Święta Bo-
żego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Oprócz tego 
kadra WTZ postanowiła stworzyć Dzień Rodziny, 
który odbywa się na koniec czerwca. Zjeżdżają się 
wtedy najbliżsi naszych podopiecznych. Organizo-
wany jest grill oraz słodki poczęstunek. Dla rodziców 
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jest przygotowywana specjalna część artystyczną, 
w której biorą udział nasi uczestnicy. Do tej pory wy-
stawiliśmy sztukę pt.: „O księżniczce, która usnąć nie 
chciała” oraz pokaz mody pt.: „EKO-MODA”. Jednak 
nie tylko zabawą człowiek żyje. Nasi podopieczni 
chętnie biorą udział w  targach pracy, szkoleniach 
oraz kursach, które pozwalają im zwiększyć możli-
wość na aktywizację zawodową. Dzięki poznanym, 
nowym umiejętnościom stają się ciekawszymi i bar-
dziej wartościowymi osobami dla pracodawców. 
Chlubą naszego WTZ jest to, iż dwóch uczestników 
znalazło zatrudnienie. Nasi podopieczni podczas 
zajęć ze swoimi instruktorami podlegają ciągłej 

rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz ruchowej. 
Uczestnicy w trakcie odbywających się ćwiczeń wy-
konują różne prace, które później są sprzedawane 
na kiermaszach. Specjalnością naszego WTZ jest 
tworzenie wiklinowych koszy, stroików świątecz-
nych, obrazów, biżuterii oraz ozdób wykonywanych 
metodą decoupage. Wielu naszych przyjaciół doce-
nia prace uczestników, dlatego chętnie zapraszają 
nas na eventy, na których sprzedajemy arcydzieła 
podopiecznych. Wkład ze sprzedaży pomaga orga-
nizować coroczne, w pełni zasłużone wycieczki. Na 
których odpoczywamy, zwiedzamy i ładujemy bate-
rie przed kolejnym rokiem pracy.  

Adresy i telefony: 27-350 Sienno, ul. Szkolna 41, tel. 48 37 86 637, 503164175
Powiat: lipski
Adres strony www: 
Adres e-mail: wtzsienno@interia.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennie,  
prowadzone przez: Stowarzyszenie  
,,Pomocna Dłoń” im. św. Brata Alberta w Lipsku 

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ: zajęcia prowa-
dzone są w  9 pracowniach – ceramiczno – garn-
carskiej, muzyczno – rytmicznej, informatycznej, 
fotograficznej, krawieckiej, plastyczno – malarskiej, 
wikliniarsko – bukieciarskiej, stolarskiej, kulinarnej,  
prowadzimy zajęcia  rehabilitacyjne, wsparcie psy-
chologiczne.  

Większość uczestników  bardzo chętnie bierze  
udział w  zajęciach WTZ, nie cieszą ich dni wol-
ne od zajęć, czują ciągłą potrzebę przebywania 
w  placówce,darzą się wzajemnym szacunkiem, 
są pomocni wobec siebie. Biorą udział w biegach 
ulicznych w Siennie w przeglądach twórczości ar-
tystycznej osób niepełnosprawnych w  zawodach 
sportowych – piłka nożna , tenis stołowy w wystę-
pach grupy teatralno – muzycznej „Fermata”. 

WTZ funkcjonuje w otoczeniu szkoły ZSP  oraz Po-
wiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku  

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

i  Rodzinie, stąd częste kontakty z  dziećmi i  mło-
dzieżą. 

Współpracujemy z GOK w Siennie, uczestniczymy 
w kiermaszach prezentując nasze prace, ponadto 
dzieci z  GOK  w  ramach zajęć wakacyjnych biorą 
udział w zajęciach ceramiczno – garncarskich inte-
grując się tym samym z uczestnikami WTZ.
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Współpracujemy z DPS w Lipsku, Środowiskowymi 
Domami Samopomocy Powiatu Lipskiego (spo-
tkania integracyjne i  sportowe ), WTZ w  Lipsku, 
Starostwem Powiatowym  w Lipsku, PCPR w Lip-
sku, Urzędem Gminy Sienno, GOPS w Siennie.

Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: Sta-
rostwo Powiatowe, PCPR, ŚDS- y, WTZ Lipsko

Prowadzona przez: Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”
Adres i telefony: ul. Grójecka 11, 05-660 Warka, tel. 781 202 026, 48 667 00 86
Powiat: grójecki
Adres strony www: www.tecza-warka.pl
Adres e-mail: sekretariat.wtz@tecza-warka.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”

Uczestnicy WTZ bardzo lubią brać  udział w  róż-
nych konkursach zarówno naszych wewnętrz-
nych jak i zewnętrznych. Ostatnio braliśmy udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych”, w którym nasz Uczest-
nik dostał wyróżnienie.

Organizowaliśmy na Warsztatach konkurs o tema-
tyce jesiennej, podczas którego Uczestnicy przy-
gotowywali pyszne ciasteczka, robili malownicze 
plakaty. 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Jeden z naszych byłych podopiecznych odnosi licz-
ne sukcesy sportowe w kolarstwie szosowym osób 
niepełnosprawnych, podnoszeniu ciężarów, czy też 
w spływach kajakowych. 

Przed Świętami Bożego Narodzenia oraz przed 
Wielkanocą nasi Podopieczni wykonują piękne 
wyroby (bombki, choinki, stroiki, jajka Wielkanoc-
ne itp.), które następnie sprzedawane są podczas 
kiermaszów.
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Uczestnicy bardzo lubią spędzać czas na świeżym 
powietrzu. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu poszli-
śmy do lasu, gdzie mieliśmy spotkanie z panem le-
śniczym, który opowiadał nam ciekawostki z dzie-
dziny flory i fauny.

W Warsztatach mamy pracownie: kulinarną, kom-
puterowa, rękodzieła i plastyczną, rehabilitacyjną.

W  pracowni plastycznej Uczestnicy rozwijają się 
poprzez malowanie różnymi technikami plastycz-
nymi. Wykonują również małe prace zdobnicze, 
ozdabiają drewniane szkatułki metodą decoupa-
ge. Uczą się prac z wikliną papierową , kolorowymi 
papierami, haftem.

W  pracowni rękodzieła uczestnicy ćwiczą znane 
im techniki rękodzielnicze tj. filcowanie, decoupa-
ge, quilling, decoupage. Od roku w programie są 
ponadto takie techniki jak string art., mix media 
czy beading. Uczestnicy mają także okazję uczyć 
się szyć na maszynie. W pracowni prowadzona jest 
terapia ręki poprzez prace z masami plastycznymi. 

W  pracowni komputerowej Uczestnicy uczą się 
praktycznej obsługi komputera – zarządzają pli-

kami i folderami, poznają funkcjonalność systemu 
operacyjnego, tworzą prostą grafikę komputero-
wą za pomocą edytora grafiki „Paint”. Uczestnicy 
poznają nowoczesny świat w  Internecie poprzez 
wyszukiwanie informacji na określone tematy za 
pomocą wyszukiwarki Google.

W  pracowni Gospodarstwa Domowego prowa-
dzone są zajęcia, które mają na celu przygotować 
Uczestników do jak największej samodzielności 
w  codziennym życiu. Podopieczni przygotowują 
posiłki, nakrywają do stołu, uczą się bezpiecznego 
korzystania z  przyborów i   sprzętów kuchennych. 
Podczas zajęć w  pracowni gospodarstwa domo-
wego podopieczni wykonują prace porządkowe 
w WTZ jak również w ogródku warzywnym. Uczą 
się również planować zakupy. 

W pracowni rehabilitacyjnej Podopieczni każdego 
dnia dbają o  swoją kondycję fizyczną. W  ramach 
zajęć Uczestnicy co poniedziałek uczęszczają na 
zajęcia sportowe na halę CeSiR w  Warce. W  każ-
dą środę natomiast Podopieczni chodzą na basen, 
gdzie uczą się pływać pod okiem trenera.

Adresy i telefony: 02-389 Warszawa, Al. Bohaterów Września 7. Tel. 22 823 58 73
Powiat: Warszawa
Adres strony www: www.wtz-wiarainadzieja.pl
Adres e-mail: wtzwiara@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Wiara i Nadzieja”  
prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców  
i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną „Wiara i Nadzieja”.

Pracujemy, wspieramy, ISTNIEJEMY  już od ponad 
26 lat i to jest  SUKCES (przez wielkie S). Naszą moc-
ną stroną zawsze byli ludzie – odpowiedzialni, roz-
sądni, kreatywni, sympatyczni i empatyczni. Ludzie 
z  charakterem, indywidualności a  jednocześnie 
świetny zespół. Przez długie lata, rotacja wśród 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

personelu praktycznie nie istniała. Mimo głodo-
wych pensji i  ograniczonych środków na działal-
ność warsztatu, czuliśmy, że jest to nasze miejsce 
na ziemi. Może dzięki temu nasi podopieczni czuli 
się z nami dobrze a kolejka oczekujących była za-
wsze długa.
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Naszym naturalnym, najbliższym nam otoczeniem 
jest  Ochota i  Urząd Dzielnicy Warszawa Ocho-
ta a  właściwie pracujący tam ludzie. Wspólnie 
z  nimi oraz innymi instytucjami i  organizacjami 
w  Ramach Koalicji na rzecz Ochoty organizowali-
śmy i  organizujemy kiermasze, festyny, prezenta-
cje i szkolenia, spotkania w szkołach, bibliotekach, 
klubach. Wartym specjalnej wzmianki był wspólny 
projekt aktywizacji zawodowej uczestników naszej 
placówki polegający na pielęgnacji zieleni na tere-
nie Pól Mokotowskich.

Podobny charakter ma współpraca ze Szpitalem Chi-
rurgii Urazowej Św. Anny, od którego wynajmujemy 
pomieszczenia dla naszego warsztatu. Kosimy trawę, 
pielęgnujemy rabaty z kwiatami, opiekujemy się zie-
lenią dając w ten sposób szansę naszym podopiecz-
nym na odkrycie zainteresowań i talentów, które być 
może zaowocują podjęciem pracy zarobkowej.

Istotnym partnerem w naszej pracy jest Centrum 
DZWONI w  Warszawie, wspierające osoby z  nie-
pełnosprawnością intelektualną w  aktywizacji za-
wodowej. Na przestrzeni lat znaczna grupa uczest-

ników naszego warsztatu uczestniczyła w  ich 
projektach „ku pracy”. Jest kilku absolwentów 
warsztatu, którzy dzięki tym działaniom doświad-
czyli radości zarabiania pieniędzy. 

Aktywizacja zawodowa to nie wszystko. Rozwijając 
kompetencje społeczne organizujemy wycieczki 
i wyprawy, otwieramy się na różne kultury, religie, 
ludzi. Od roku realizujemy projekt, w ramach któ-
rego braliśmy udział w  cyklicznych warsztatach 
w  Muzeum Polin, odwiedzaliśmy synagogę, po-
znawaliśmy żydowskie obyczaje i kuchnię smaku-
jąc i gotując pyszne potrawy. Z kolei gość z Maroka 
zorganizował nam warsztaty kuchni marokańskiej. 
Jeszcze długo po zajęciach w naszej pracowni uno-
siły się zapachy egzotycznych potraw. Przed nami 
wizyta w pobliskim meczecie...

Stworzyliśmy teatr lalek i  z  dobrym rezultatem 
sprawdzaliśmy się w  roli autorów tekstów, reży-
serów, twórców kukiełkowych postaci, aktorów. 
Wszystko po to by sprawić naszymi przedstawie-
niami radość dzieciom z ochockich przedszkoli. Dać 
innym coś dobrego od siebie. Uśmiechy na buziach 

59Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator

W
ar

sz
ta

ty
 te

ra
p

ii 
za

ję
ci

ow
ej



dzieci rekompensowały trudy przygotowań. Pojawi-
ły się nawet marzenia o aktorskiej sławie...

Naszym partnerem jest także pobliska Akademia 
Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej. 
Wspólnie zrealizowaliśmy kilka naukowych projek-
tów. Studenci odbywają u nas praktyki, my uczest-
niczymy w wykładach i spotkaniach na Uczelni.

Od kilku lat z  powodzeniem korzystamy z  miesz-
kań treningowych. To ciekawe doświadczenie dla 

naszej grupy. Pobyt w  takim mieszkaniu świet-
nie wzmacnia samodzielność i daje poczucie rze-
czywistej dorosłości. W ciągu dnia zajęcia w WTZ                       
a później „dorosłe życie bez mamy”.

Nie sposób opisać wszystkiego co robiliśmy i robi-
my w naszym warsztacie. To tylko kilka  wydarzeń 
z naszego życia. 

Chcecie nas lepiej poznać? Zapraszamy do współ-
pracy.

Adres i telefony: ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa, 22 633 99 19
Powiat: Warszawa
Adres strony www: perpetuumobile.org.pl
Adres e-mail: fpm@op.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji  
Perpetuum Mobile

Poniżej przedstawiamy „ciekawe sytuacje” które 
wybrali i opisali nasi uczestnicy:

1. „Na zajęciach teatralnych w trakcie pracy nad 
nowoczesną wersją sztuki „Romeo i  Julia” 
świetnie się bawiliśmy:

 Julia: „Romeo o której godzinie się spotkamy?”
 Romeo: „O 6-7”
 Julia: „Ty chyba chory jesteś! Ja o tak wczesnej 

porze śpię smacznie jak uśpione morze”

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

2. W pracowni teatralnej każdy z nas brał udział 
w próbach do sztuki „Romeo i Julia na wesoło”. 
Jeden z  naszych Kolegów, który na zajęciach 
wcielał się w  rolę Romea, idąc do śmietnika 
padł na kolana przed otwartym oknem i  po-
wiedział do jednej z Koleżanek „Julio moja Julio 
proszę o pomoc” kładąc rękę na sercu.

3. Na zajęciach plastycznych rysowaliśmy karyka-
tury i dowcipy inspirując się jednym z naszych 
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polskich karykaturzystów. Jedna z  Koleżanek 
narysowała dwa jajka na patelni i  jedno jajko 
do drugiego mówiło „Rozluźnij się!”.

4. Co roku w WTZ z okazji Walentynek organizo-
wane są bale przebierańców. Ostatnio jeden 
z  naszych Kolegów przebrał się za księdza. 
A ponieważ warsztaty sąsiadują z przychodnią 
rehabilitacyjną jedna z Pacjentek pomyślała że 
to prawdziwy ksiądz i przeżegnała się.

5. Nasz Kolega w  pracowni teatralnej korzysta 
z komputera, z karaoke i fantastycznie śpiewa, 
najczęściej piosenki Budki Suflera. Któregoś 
dnia jeden z Rodziców czekając na Uczestnika 
zawołał „Czy to możliwe że zaprosiliście Krzysz-
tofa Cugowskiego do WTZ?””

Tak piszą o naszych sukcesach uczestnicy:
 „Co tydzień prowadzimy bloga o naszym WTZ 

na facebooku.
 Braliśmy udział w konkursie Kucharz Doskona-

ły, gdzie zajęliśmy 3 miejsce chociaż uczestni-
czyliśmy dopiero po raz pierwszy.

 Poczucie bezpieczeństwa w naszym WTZ uła-
twia nam podejmowanie próbek pracy. Podno-
si to poczucie własnej wartości i zaradności.

 Uczestniczymy w  różnych turniejach sporto-
wych (gra w bule, ping pong).

 Wyjeżdżamy całą grupą wraz z terapeutami na 
wspólne wyjazdy integracyjne.

 Co roku wyjeżdżamy całą grupą na grilla na 
rozpoczęcie wakacji.

 Grupa gospodarstwa domowego która w  da-
nym miesiącu pracuje w  kuchni wychodzi 
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w ciekawe miejsca np. do pijalni czekolady, do 
restauracji. Dzięki temu miło spędzając czas 
rozwijamy się kulinarnie, poznajemy nowe 
smaki i czerpiemy inspiracje.

 Organizujemy bale karnawałowe i dyskoteki na 
których zarówno my jak i terapeuci przebiera-
my się i  tańczymy przy dobrej muzyce. Grupa 
gospodarstwa domowego dba o dobry i zdro-
wy poczęstunek.

 Co roku bierzemy udział w konkursach tanecz-
nych i  konkursach teatralnych gdzie nasze 
zdolności i  umiejętności oraz ciężka praca są 
doceniane w postaci nagród i wyróżnień.

 Jeden z  Kolegów zawsze pamięta o  Walen-
tynkach i Dniu Kobiet i podarowuje nam mały 
upominek. W tym roku na Walentynki podaro-
wał nam małe drewniane serduszka. Co roku 
nasi Mężczyźni pamiętają o Dniu Kobiet.

 W  ramach zajęć rewalidacyjnych uczymy się 
szwedzkiego, poznajemy Amerykę Łacińską, 
rozwiązujemy zagadki i  gramy w  gry, mamy 
bajkoterapię oraz poznajemy rośliny lecznicze.

 Uczestniczymy ze stoiskiem pokazowym 
w  kiermaszach wyrobów rękodzieła artystycz-
nego. Nasze prace cieszą się dużym zaintere-
sowaniem, a  nam wszystkim wykonanie ich 
daje dużo satysfakcji i radości. Jedna z naszych 
Koleżanek, nieśmiała i zamknięta w sobie zde-
cydowała się reprezentować nas ostatnio na 
kiermaszu i dzięki temu przełamała swoje lęki”.

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ:
Warsztat na co dzień świadczy usługi w  zakresie 
rehabilitacji społecznej i  zawodowej osób niepeł-
nosprawnych. Rehabilitacja odbywa się w czterech 
sprofilowanych pracowniach: plastycznej, gospo-
darstwa domowego, teatralnej oraz rękodzieła ar-
tystycznego i krawiectwa. Nasi podopieczni objęci 
są również wsparciem psychologa oraz doradcy 
zawodowego. W ramach aktywności dodatkowych 
biorą też udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej, 
zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach tanecznych, 
oraz w życiu kulturalnym miasta korzystając z jego 
oferty w postaci organizowania pikników czy wyjść 
do miejsc kultury i sztuki.

Instytucje współpracujące : 
Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz, Ośrodek Pomo-
cy Społecznej dzielnicy Żoliborz, Środowiskowy Dom 
Samopomocy dzielnicy Żoliborz, Bielańskie Centrum 
Edukacji Kulturalnej, Uniwersytet Trzeciego Wieku 
– BAS, ul. Białostocka 9 w Warszawie – stała współ-
praca w zakresie praktyk zawodowych/próbek pracy 
w zakresie konserwacji powierzchni płaskich. 

Podmioty wyróżniające się w tej współpracy:
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Sze-
gedyńska 9A w  Warszawie. Sami uczestnicy WTZ 
tak piszą o niniejszej placówce:
„Chodzimy na tańce, które pozwalają nam nałado-
wać baterie na cały tydzień. Atmosfera jest tak po-
zytywna, że pozwala się otworzyć nawet tym naj-
bardziej nieśmiałym. Mamy swój ulubiony utwór 
„Bal arlekina”, do którego mamy specjalny układ 
taneczny wymyślony przez jednego z naszych Ko-
legów. Przy piosence szaleje cała grupa z  Koleżan-
ką na wózku na czele”

Poniżej przedstawiamy poglądy naszych uczest-
ników co pozwoliłoby rozwinąć skrzydła:

 „Zajęcia komputerowe
 Zajęcia ze stolarstwa
 Dostęp do zajęć na basenie 
 Częstszy udział w kiermaszach rękodzieła/pla-

stycznych w celu nabrania większej śmiałości 
 Nauka języka angielskiego
 Więcej sprzętów kuchennych, nowa kuchenka
 Możliwość wystawiania i zaprezentowania prac 

wykonanych w pracowniach 
 Możliwość hipoterapii
 Profesjonalne warsztaty fotograficzne
 Sprzęt do karaoke”
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Adres i telefony: ul. J. Dąbrowskiego 71 lok 65  tel. 22 849 83 53, Warszawa 02-586
Powiat: Warszawa
Adres strony www: www: agis.org.pl; fb: wtz agis
Adres e-mail: agis_wtz@op.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Agis

Warsztat Terapii Zajęciowej Agis jest instytucją z pra-
wie 30 letnim doświadczeniem (prowadzony na po-
czątku społecznie przez Panie Krystynę Haszczyńską 
i Birutę Turnau).Przez ten czas pomogliśmy wielu lu-
dziom, spotkaliśmy na swojej drodze osoby, którymi 
chętnie się zajęliśmy. Staramy się zadbać o jak najlep-
sze warunki do pracy, aby nasi podopieczni mogli do-
skonalić swoje umiejętności i nabywać nowe. Zależy 
nam na przyjaznej atmosferze podczas wykonywa-
nych prac. Staramy się stworzyć miejsce do którego 
chętnie wracają nasi podopieczni wiedząc, że mogą 
na nas liczyć. W pracach wykonanych w warsztacie 
stawiamy nie tylko na jakość, stawiamy na naszych 
uczestników, aby czerpali z  procesu tworzenia jak 
największą przyjemności. Radość tworzenia podnosi 
poczucie własnej wartości, inspiruje do podejmowa-
nia kolejnych wyzwań. Daje możliwość uwierzenia 
we własne siły i pozwala znieść wiele barier. 

Od samego początku jesteśmy instytucją wycho-
dzącą do uczestnika i ukierunkowaną na niego.

Nasza nazwa pochodzi od imienia byłej uczestniczki. 
Wpływ terapii jakie zauważyły założycielki był ogrom-
ny. Do 2016 roku WTZ mieścił się w dwóch miejscach, 
na ul. Olesińskiej i al. Niepodległości. W chwili obec-
nej znajdujemy się przy ulicy Dąbrowskiego 71 lok 65 
nieopodal metro Racławicka w  samym sercu stare-
go Mokotowa. Dogodna lokalizacja i świetny dojazd 
są dużym atutem dla naszych uczestników, którzy 
w większości samodzielnie docierają na miejsce zajęć.
Warsztat mieści się w sąsiedztwie kultowej cukier-
ni „Kryś”, bardzo blisko pola mokotowskiego i parku 
Dreszera w  którym w  sezonie wiosenno – letnim 
często spędzamy czas. Kameralna atmosfera warsz-
tatu (jedynie 20 uczestników) sprzyja szybkiemu na-
wiązywaniu znajomości, przyjaźni…a nawet miłości !

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

W  ramach treningu społecznego, uczestniczymy 
w  wielu wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do 
kina, teatru, muzea, galerii, zoo) oraz w  całodnio-
wych wycieczkach autokarowych. Kilka osób po 
udziale w  zajęciach organizowanych przez nasz 
WTZ podjęło pracę zarobkową. Wiele z nich do tej 
pory utrzymuje swoją posadę. Innym pomogliśmy 
wyjść z  czterech ścian i  rozwinąć skrzydła. Jed-
na z naszych byłych uczestniczek prowadzi swoją 
jednoosobową działalność artystyczną, Wystawia 
swoje prace w galeriach i prężnie działa na rynku 
sztuki.

Uczestnicy WTZ AGIS, mają na swoich kontach 
wiele nagród i wyróżnień w konkursach organizo-
wanych zewnętrznie i wewnętrznie.

Rodzaj zajęć prowadzonych w  WTZ: ceramika, 
tkactwo, malarstwo, rękodzieło ( szycie ręczne, na 
maszynie , różnego rodzaju robótki na drutach, 
szydełku ) witraż, mozaika, zajęcia komputerowe, 
biżuteria,

Instytucje współpracujące: Centrum Łowicka, Bi-
blioteka dla Dzieci I Młodzieży ul. Melsztyńska, ko-
rzystamy z programów prowadzonych przez Fun-
dacje Znajdź Pomoc, Fundacje Instytut Rozwoju 
Regionalnego, bezpośredni kontakt z  menedże-
rem w McDonaldzie ( umowa o pracę ), oraz z  fir-
mą Sprzątanie biur- Clar System.pl

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we 
współpracę z WTZ: Rodzice bardzo interesują się 
życiem warsztatu, oraz funkcjonowaniem swoich 
dzieci, są z nami w stałym kontakcie, uczestniczą 
w różnych wspólnych wyjściach np. do teatru, wy-
cieczkach (oczywiście płacąc za siebie). 
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Adres i telefony: ul. Deotymy 41, 01-449 Warszawa
Powiat: Warszawa
Adres strony www: http://wtzdeotymy.ksnaw.pl
Adres e-mail: wtzdeotymy@ksnaw.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Deotymy,  
prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie  
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

Jeden z  uczestników – Lucjan bardzo lubi uczyć 
się języków – wita wszystkich zwracając się do nich 
w różnych językach.
Rafał jest wielkim fanem Cyrku Zalewski. Nie umie 
pisać jednak mimo to zdołał nauczyć się jak wpisać 
w  wyszukiwarkę hasło „Cyrk Zalewski”, aby móc 
oglądać kolejne przedstawienia.

Rodzaj zajęć prowadzonych w  WTZ: pracownia 
ceramiczna x 2, pracownia plastyczna, pracownia 
komputerowo administracyjna, pracownia funk-
cjonowania społecznego, pracownia szycia, pra-
cownia gospodarstwa domowego.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Realizujemy projekty związane z  integracja spo-
łeczną osób z niepełnosprawnościami finansowa-
ne głównie ze środków UM ST Warszawy.

Np. projekt, w ramach którego w weekendy pod-
opieczni placówki, pod opieką instruktorów oraz 
wolontariuszy, prowadzili warsztaty ceramiczne 
dla warszawskich rodzin, zaś w  dni robocze dla 
pobliskich przedszkoli. Działalność ta spotkała się 
z bardzo dobrym odbiorem.

Współorganizacja Sportowej Spartakiady integra-
cyjnej. W  imprezie uczestniczyło ponad 100 osób 
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z  niepełnosprawnościami z  różnych placówek na 
terenie Warszawy.

Dzięki współpracy z pobliskim zespołem szkół za-
wodowych w przygotowanie imprezy zaangażowa-
li się wolontariusze.

Instytucje współpracujące : 
komisja dialogu społecznego ds. os. z  niepełno-
sprawnościami, lokalne placówki edukacyjne, or-
ganizacjami pozarządowymi, Centrum Dzwoni, 
Spółdzielnia Socjalna Wola, Fundacja Centrum Ini-
cjatyw Rozwojowych.

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we 
współpracę z WTZ:
w  prace związane z  konserwacją budynku, prace 
porządkowe, świadczą wsparcie opiekuńcze w cza-
sie spotkań integracyjnych.

Podejście do zaangażowania zawodowego osób 
z  niepełnosprawnościami zmienił się w  ostatnich 
latach.

Coraz częściej zarówno osoby z niepełnosprawno-
ścią, jak i ich opiekunowie widzą pozytywne rezul-
taty takiej aktywności i  są coraz bardziej otwarci 
na taką możliwość. Niemniej w wielu wypadkach 
rodzice uczestników oczekują wsparcia opiekuń-
czego.

Prowadzona przez: Fundację Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami 
Adresy i telefony: ul Konarskiego 60, 01-355 Warszawa, tel. 22 664 92 74
Powiat: Warszawa,
Adres strony www: https://www.facebook.com/wtzkonar/
Adres e-mail: dowtz@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy FPLzN

W naszej placówce każdy dzień obfituje w ciekawe 
i często zabawne historie. Nasza kadra to mieszan-
ka różnych charakterów i  zainteresowań. Mamy 
różne poglądy polityczne i  religijne, jednak łączy 
nas poczucie humoru oraz chęć pomagania in-
nym. Wśród pracowników znajdziemy entuzjastę 
coca-coli, mocnej muzyki, czy pikantnego jedzenia. 
W chwilach między zajęciami łapiemy oddech za-
siadając w wygodnych fotelach u psychologa, lub 
na kanapie kierownika i rozmawiamy o tym, co wy-
darzyło się na zajęciach i nie tylko. Większość z nas, 
zarówno kadry jak i  uczestników, posiada swoje 
niepowtarzalne pseudonimy.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Dużo śmiechu dostarczają nam częste przejęzy-
czenia uczestników, np. zapiekanka z serem mor-
tadela (mozarella), trening z kijkami - walkie-talkie 
(nordic walking), „to skandal w  biały tydzień!” czy 
„świat w biegunce”(zajęcia poranne „świat w piguł-
ce”). Jeden z uczestników codziennie przypomina 
innym, aby się ogolili, a  pod koniec zajęć wysyła 
wszystkich do lasu i  „do dzików”. Inna uczestnicz-
ka nieustannie komplementuje innych, mówiąc 
im, że ich lubi i pięknie wyglądają, z kolei jej kole-
ga przytacza nam wyłącznie tragiczne zdarzenia 
ze świata i jego najbliższego otoczenia. Kiedy ktoś 
z  uczestników obchodzi urodziny zbieramy się 
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w  jednej z  pracowni i  wspólnie śpiewamy sto lat 
przy akompaniamencie gitary akustycznej. Two-
rzymy barwną i wesołą społeczność, a naszą bronią 
na stres jest uśmiech.

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, 
wewnętrzne i zewnętrzne:

 tworzymy warsztatową gazetkę K60, która jest 
co miesiąc publikowana na naszej stronie na 
Facebook’u

 prowadzimy fanpage, na którym pokazujemy 
codzienne życie naszej placówki

 aktywnie działamy na rzecz Osiedla Przyjaźń 
na którym znajduje się nasza placówka (stwo-
rzyliśmy biblioteczkę plenerową oraz budki lę-
gowe dla ptaków)

 w każdym miesiącu organizujemy całodniowe 
zajęcia fakultatywne dla naszych uczestników

 rozwijamy zainteresowania poznawczo-kultu-
ralne naszych uczestników poprzez wyjścia do 
kina, muzeów, na wystawy

 stworzyliśmy wewnętrzny przegląd piosenki 
„Konar Fest”, który spotkał się z ogromnym en-
tuzjazmem i zaangażowaniem naszych uczest-
ników 

 ozdobiliśmy część elewacji naszego budynku 
planszami z namalowanymi przez uczestników 
ludowymi motywami

 dbamy o  nasz ogród (pielęgnujemy rośliny, sa-
dzimy warzywa, kosimy trawę, grabimy liście, itp.)

 stworzyliśmy meble ogrodowe (z europalet) przy 
których spędzamy wspólnie czas i grillujemy

 I miejsce w XIII edycji konkursu Kucharz Dosko-
nały

 wyróżnienie w  konkursie plastycznym organi-
zowanym przez PFRON

Adres i telefony: 02- 695 Warszawa ul. Orzycka 20; tel. 226470866
Powiat: Warszawa
Adres strony www: www.wotkta.waw.pl
Adres e-mail: wot.kta@poczta.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Warszawski Oddział 
Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu

WTZ istnieją ponad 20 lat, więc mają wiele swo-
ich ciekawych historii związanych z  codziennym 
życiem uczestników. Nasze aktywności to: obo-
zy, terapie, rehabilitacje, udział w  różnego rodza-
ju konkursach, kiermasze, wystawy, pikniki, miła 
i domowa atmosfer, wyjścia do miejsc kultury oraz 
zadowolenie uczestników i chętne uczestniczenie 
w zajęciach WTZ.

Rodzaj zajęć prowadzących w WTZ:
Ergoterapia w  poszczególnych pracowniach, bi-
blioterapia, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa, 
postawa zawodowa, trening społeczny, kółko te-
atralne, trening ekonomiczny i wiele innych.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Instytucje współpracujące: Rada Osiedla Służe-
wiec Południowy, Strabag, BMTI, Biblioteka Służe-
wiec,ZGN Mokotów, Dom Kultury Łowicka

Podmioty wyróżniające się w  tej współpracy: 
Rada Osiedla Służewiec Południowy, Strabag, 
BMTI.

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we 
współpracę z WTZ:
Pomoc przy remontach naszego obiektu, wsparcie 
rzeczowe oraz pomoc przy organizowaniu imprez.
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Prowadzona przez: Instytut Psychiatrii i Neurologii   
Adres i telefony: 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9; tel./fax.  22 858 91 72; tel. 22 45 82 865 
Powiat: Warszawa,
Adres strony www: www.ipin.edu.pl 
Adres e-mail: stolow@ipin.edu.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii  
i Neurologii   

Uczestnicy WTZ objęci są kompleksową rehabilita-
cją opartą na podstawowych zasadach: 

Zasada partnerstwa - polega na poszanowaniu 
praw uczestnika, a głównie prawa dotyczącego 
jego dobrowolnego uczestnictwa w procesie re-
habilitacji.
Zasada wielostronności oddziaływań - polega 
na współdziałaniu całego zespołu w różnych sfe-
rach życia codziennego uczestnika.
Zasada powtarzalności oddziaływań - polega 
na powtarzaniu poprzednio nabytych umiejęt-
ności odnosząca się szczególnie do osób, u któ-
rych proces chorobowy przebiega z okresowymi 
zaostrzeniami.
Zasada stopniowania trudności aż do całkowi-
tej lub prawie pełnej samodzielności.

W WTZ  funkcjonuje 8 pracowni: tkactwa, linory-
tu, ceramiki i krawiectwa, stolarstwa, wikliniarstwa, 
witrażu, Pracownia komputerowa, aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej. 

Uczestnicy WTZ biorą również udział w  treningu 
higienicznym, budżetowym i treningu umiejętno-
ści praktycznych.

W ramach zajęć w pracowni aktywizacji społeczno-
-zawodowej uczestnicy WTZ chodzą na wycieczki 
zawodoznawcze do miejsc, które mogą stać się ich 
przyszłym miejscem pracy i na targi pracy. Zajęcia 
w pracowni poprawiają funkcjonowanie w obsza-
rze społecznym, zawodowym i interpersonalnym.

Cyklicznie przygotowywane są wykłady dla uczest-
ników WTZ. Wykłady uczą jak zmodyfikować swój 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

tryb życia, wzmacniają zachowania prozdrowotne, 
motywują do kontynuowania zaleceń lekarskich 
i codziennej aktywności, zachęcają do prawidłowe-
go sposobu odżywiania. 

Uatrakcyjnieniem programu WTZ są organizowa-
ne wyjścia do kina, teatru, do muzeów, galerii i na 
wystawy.
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Instytucje: 
 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. An-

dersa
 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Wydział 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  Urzędu 
Miasta, ul. Niecała 

 Centrum Kultury Wilanów 
 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 
 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
 Urząd Pracy, ul. Ciołka 
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-

kiego, ul. Jagiellońska

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, 
wewnętrzne i zewnętrzne:

Sukcesy wewnętrzne: Poprawa zdolności funkcjo-
nowania i jakości życia, zmniejszenie niekorzystne-
go wpływu choroby na uczestnika i  jego bliskich. 
Integracja uczestników. 

Sukcesy zewnętrzne: Efektywność form terapeu-
tycznych i  efektywność rehabilitacji społecznej. 
Odnajdywanie się uczestników w ich środowiskach 
funkcjonowania. Próby podejmowania aktywności 
przez uczestników. Udział w wystawach i konkur-
sach, zdobywanie nagród przez uczestników.

Adresy i telefony: 03-291 Warszawa, ul. Św. Wincentego 85; tel. (22) 614 16 49, (22) 614 16 38
Powiat: Warszawa
Adres strony www: www.pomost.info.pl
Adres e-mail: wtz@pomost.info.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Bródnowskim  
Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
„Pomost” od 1997 r. realizuje program rehabilitacji 
społecznej  i zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych z powodu zaburzeń psychicznych. Przez 21 lat 
działalności w  programie rehabilitacyjnym wzięło 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

udział 480 osób. Uczestnicy Warsztatu mają nie-
powtarzalne osobowości i  zainteresowania. Jed-
na z Uczestniczek rozwija swoje pasje artystyczne 
i  malarskie. Jej prace wystawiane są w  różnych 
ośrodkach kultury, a  nawet znajdują nabywców. 
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Z kolei inny Uczestnik pracuje w radiu, samodziel-
nie prowadząc swoją audycję.
Anegdota: dzwoni telefon w WTZ, odbiera terapeu-
ta: „Warsztat, słucham?..” i słyszy pytanie: „A polo-
nezy naprawiacie?”.

Wewnętrzny sukces placówki – udało się nam 
stworzyć bezpieczne miejsce, które sprzyja zdro-
wieniu i rehabilitacji społecznej osób po kryzysach 
psychicznych. Uczestnicy WTZ korzystają z dobrze 
ustrukturyzowanego środowiska Warsztatu. Mają 
zapewniony regularny kontakt z  psychologiem 
i  opiekę indywidualną terapeutów. Dąży się  do 
ustabilizowania ich stanu psychicznego, wycisze-
nia objawów chorobowych i wspierania w zakresie 
funkcjonowania społecznego. W  trakcie pobytu 
w WTZ Uczestnicy stają się zdolni do samodzielne-
go życia, załatwiania spraw urzędowych, wchodze-
nia w  głębsze relacje. Niektórzy nawet mieszkają 
samotnie, utrzymując dobry stan zdrowia.Ponad-
to, Warsztat daje Uczestnikom możliwość realiza-
cji swoich pasji oraz rozwoju osobistego – poprzez 
organizację zajęć dodatkowych dopasowanych do 
zainteresowań i  potrzeb Uczestników. Dba także 

o  rozwój zawodowy – poprzez organizację staży, 
wolontariatów i kursów.

Zewnętrzne sukcesy placówki – dwa razy do roku 
Warsztat bierze udział w kiermaszach, a prace ręko-
dzielnicze wykonywane przez Uczestników cieszą 
się dużym wzięciem. Uczestnicy Warsztatu chętnie 
również pracują w  ramach wolontariatów, co jest 
zauważane i chwalone przez instytucje współpra-
cujące z naszą placówką. Wolontariat jest okazją do 
kontaktów między osobami niepełnosprawnymi 
a środowiskami niezajmującymi się profesjonalnie 
pomocą. Przyczynia się to do destygmatyzacji i bu-
dowania pozytywnego obrazu osób chorujących. 
WTZ współpracuje także z  organizacjami i  ośrod-
kami kultury, które sprzyjają rozwojowi osobistemu 
Uczestników i pozwalają im realizować swoje pasje. 
Są to m.in. Dom Kultury Świt i Pracownia Filmowa 
Cotopaxi.
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Adres i telefony: Młodocin Większy 25, 26-625 Wolanów, tel. 507 368 847
Powiat: radomski
Adres strony www: https://www.facebook.com/wtzpozytywni/
Adres e-mail: wtzpozytywni@op.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Pozytywni”,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego  
i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni

Zastanawialiśmy się, czym chcielibyśmy się z Wami 
podzielić. Ogrom skojarzeń i myśli jest tak duży, że 
trudno byłoby je zamknąć w kilku zgrabnych zda-
niach. Postaramy się jednak wyselekcjonować te 
rzeczy, które wydają się nam najbardziej, z naszego 
punktu widzenia, istotne.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Młodocinie powstał 
23 grudnia 2013 roku. Inicjatorem i  założycielem 
warsztatów jest pani Anna Sakławska-Kober ze 
Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego 
i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni.

Od samego początku funkcjonowania warsztatu 
kładziony jest akcent na terapię sztuką. Historia te-

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

atralnych i  tanecznych występów WTZ Pozytywni 
sięga 2014 roku. To właśnie wtedy warsztat zaczął 
aktywnie uczestniczyć w konkursach i festiwalach 
organizowanych na lokalnym terenie. Praktycznie 
co roku, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, Warsz-
tat Terapii Zajęciowej z  Młodocina Większego 
zdobywa nagrody. W tym, między innymi, pięć lat 
z  rzędu zajmując pierwsze miejsce podczas Kon-
kursu Inscenizacji Tradycji Wielkanocnych w Pion-
kach. Stopniowo gdy nabieraliśmy pewności siebie 
następowało poszerzenie działalności artystycznej 
Pozytywni zostali dostrzeżeni na forum ogólnopol-
skim i zaproszeni do wzięcia udziału w  półfinałach 
Ogólnopolskiego Festiwalu Osób Niepełnospraw-
nych „Albertiana”. Poczynaniami Pozytywnych 
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zaczęła interesować się również prasa. W  Gościu 
Niedzielnym pojawiły się dwa artykuły, chwalące 
drużynę Pozytywnych za ich artystyczne dokona-
nia. O warsztacie zrobiło się coraz głośniej. Po ko-
lejnym brawurowym występie w XVI Konkursie na 
Inscenizację Tradycji Wielkanocnych Pozytywni 
zostali zaproszeni do radomskiej Resursy Obywa-
telskiej, gdzie na profesjonalnej scenie przedstawi-
li swój spektakl gronu zaproszonych gości. Ksiądz 
biskup Piotr Turzyński osobiście pochwalił cały ze-
spół. „- Robicie świetną robotę! - mówi do uczest-
ników. - Warto, by wasze przedstawienie obejrzało 
jak najwięcej ludzi. Osobiście będę polecał waszą 
działalność artystyczną na szerszym forum”. Takie 
słowa na długo pozostają w pamięci. Są dla uczest-
ników wskazówką, pobudzają do dalszej  pracy nad 
kolejnymi występami. Nie sposób wyliczyć wszyst-
kich miejsc na podium, bo było ich niezwykle dużo. 
Jednym z ostatnich sukcesów było zajęcie I miej-
sca w  Mazowieckim Festiwalu tanecznym Osób 
Niepełnosprawnych.

Zaangażowanie w działania artystyczne przekłada 
się na wzrost ogólnej sprawności psychofizycznej 
i rozwój osobisty uczestników warsztatu. Nasi pod-

opieczni uwielbiają brać udział w próbach i wystę-
pować, a odnoszone sukcesy są dla nich ogromną 
motywacją. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że 
WTZ Pozytywni stał się kuźnią artystycznych talen-
tów.  Dzięki pasji i  zaangażowaniu zarówno tera-
peuci jak i sami uczestnicy odkryli w sobie zupełnie 
nowy potencjał. Mamy mnóstwo pomysłów, a na-
sze przedstawienia za każdym razem niosą porcję 
niebanalnej rozrywki. Staramy się zaskakiwać i nie 
boimy się trudnych tematów. Barwne kostiumy 
szyte podczas zajęć, scenografia i niesamowita gra 
aktorska sprawiają, iż jesteśmy Warsztatem pozy-
tywnie zakręconym i  wyróżniającym się w  środo-
wisku.

Rodzaj zajęć prowadzonych w WTZ:
W  warsztacie znajduje się obecnie pięć pracow-
ni tematycznych: Dnia Codziennego (gotowanie 
i  przygotowywanie posiłków), Ekspresji Twórczej 
(szycie, prace związane z projektowaniem i wyko-
nywaniem strojów), Plastyczną (wszelkie działania 
związane ze sztukami plastycznymi), Kompute-
rową (nauka obsługi narzędzi informatycznych 
i  oprogramowania narzędziowego), Techniczna 
(głównie związana ze stolarstwem i obróbką drew-
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na). Oprócz tego w  warsztacie tworzymy przed-
stawienia taneczne i  teatralne, bierzemy udział 
w spartakiadach sportowych, organizujemy festy-
ny, kursy zawodowe, coroczne świąteczne spotka-
nia z  rodzicami naszych uczestników, organizuje-
my wycieczki krajoznawcze i kilkudniowe turnusy 
wypoczynkowe dla uczestników w  okresie przed-
wakacyjnym.

Przeważają projekty dotyczące aktywizacji zawo-
dowej m.in. zrealizowane zostały kursy zawodowe 
pn. Pomoc Kuchenna, Florysta, Kurs komputerowy.

Instytucje współpracujące z WTZ: szkoły podsta-
wowe w Młodocinie Mniejszym i Wolanowie, Gmin-
ne Centrum kultury w Wolanowie,Gminą Wolanów 
i Gminą Kowala, lokalną parafią.

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we 
współpracę z WTZ
W  funkcjonowanie placówki zaangażowana jest 
grupa ok. 15 rodziców. Osoby te chętnie uczest-
niczą w  zebraniach, wycieczkach, a  także oferują 
swoją pomoc podczas organizacji różnych imprez 
kulturalnych.

Status prawny placówki: Placówka prowadzona przez jednostkę organizacyjną samorządu 
powiatowego
Prowadzona przez: Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Adres i telefony: Zakrzewo Kościelne 14; 09-460 Mała Wieś; tel. (24) 231-41-47; (24) 231-70-98
Powiat: płocki
Adres e-mail: wtzzakrzewo@interia.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zakrzewie

Prowadzimy zajęcia: kulinarne, plastyczne, bukie-
ciarskie, wikliniarskie, stolarskie, papierniczo-pla-
styczne, rękodzielnicze, komputerowe, pielęgna-
cyjno-porządkowe, hafciarsko-malkarskie.
Nasza praca sprawia nam dużo radości i przynosi 
mnóstwo pozytywnych emocji.
A nasze instruktorki wzorowe dziewczyny, dają 
nam zajęcia na wszystkie godziny.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Wspólne zadania, problemy nas integrują i do dzia-
łania motywują.
Uczestnicy to jedna drużyna szanują się i lubią jak 
duża rodzina. 
Małe i większe problemy rozwiązujemy i nowych 
wyzwań chętnie się podejmujemy.

72 Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator
W

ar
sz

ta
ty

 te
ra

p
ii 

za
ję

ci
ow

ej



Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, 
wewnętrzne i zewnętrzne:
XXIII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełno-
sprawnych im. Doktora Piotra Janaszka – ABILIM-
PIADA Konin 2019

 Pani Bogusia – nagroda za udział w konkursie „ 
Kartka Okolicznościowa”

 Pan Zbigniew – wyróżnienie w konkursie bu-
kieciarstwa „ Kwiaty w pudełku”

 Pani Małgosia – 3 miejsce w konkursie „ Ozda-
bianie kompozycji kwiatowej kulkami z bibuły”

Nagrody kulinarne
 Wyróżnienie za udział w konkursie kulinarnym 

w III Przeglądzie Kultury i Tradycji „Poznajemy 
Świat – Przystanek Szwecja”

 III miejsce w konkursie „ Potrawa Regionalna”
 I miejsce w konkursie najlepszy produkt żyw-

nościowy w kategorii Potrawa podczas 9 Festi-
walu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Ma-
zowieckiej „Od Kujawiaka do Oberaka”

Konkurs fotograficzny
 I miejsce w konkursie fotograficznym podczas 

Dnia Aktywności Społecznej w Brwileńskiej 
Antoniówce

Rekreacja i Sport
 II miejsce w Olimpiadzie Sportowej Osób Nie-

pełnosprawnych w Nowym Miszewie w kate-
gorii „Rzut piłką do kosza”
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Adresy i telefony: 08-430 Żelechów, ul. Letnisko 9, tel: 25 629 00 44
Powiat: garwoliński
Adres strony www: www.wtz-zelechow.republika.pl
Adres e-mail: wtz_zelechow@vp.pl

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych  
Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie

W Żelechowie sami niepełnosprawni wybudowali 
placówkę WTZ, była to oddolna inicjatywa niepeł-
nosprawnych. Stowarzyszenie powstało w  1996, 
a WTZ zaczął działać od grudnia 2003.
Rodzaj prowadzonych zajęć: pracownia kulinarna, 
ogrodnicza, stolarska, rękodzieła artystycznego, 
komputerowa, umiejętności społeczno-zawodo-
wych i  inne, zajęcia indywidualne i  grupowe. 35 
osób pod opieką.
Realizacja projektu z PROW.
Instytucje współpracujące: przedszkola, szkoły, sa-
morządy, cała okoliczna społeczność. Współpraca 
jest okazjonalna.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

74 Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator
W

ar
sz

ta
ty

 te
ra

p
ii 

za
ję

ci
ow

ej



Adres i telefony: Caritas Diecezji Płockiej w Płocku, ul. Sienkiewicza 34, ,23/6570929
Powiat: żuromiński
Adres strony www: wtzzuromin.pl
Adres e-mail: wtzzuromin@wp.pl

Caritas Diecezji Płockiej Warsztaty Terapii  
Zajęciowej w Żurominie

Sytuacja 1
Mówi terapeuta:
W pracowni rozmawiamy na temat winy i kary tłu-
maczę uczestnikom, że za zbrodnie idzie się „sie-
dzieć” do więzienia.
Odpowiada uczestnik:
E tam, też mi coś, ja całe życie siedzę… odpowiada 
Tomek, który od urodzenia porusza się na wózku 
inwalidzkim.

Sytuacja 2
Uczestniczka na pracowni zaczyna wyjmować róż-
ne rzeczy z szafy.
Mówi terapeuta: 
Co takiego szukasz Agnieszko? – pytam ale ona nie 
odpowiada tylko robi coraz większy bałagan.
Czego szukasz?! – zapytałam ponownie, a ona swo-
je. W końcu nie wytrzymałam: Czy Ty słyszysz co do 
Ciebie mówię?!

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Odpowiada uczestniczka:
Nic nie słyszę, wczoraj mama myła mi włosy i mam 
wodę w uszach – odpowiedziała lekceważąco.

Sytuacja 3
Jest zimno, idziemy z grupą uczestników do skle-
pu. 
Poprzedniego dnia była bardzo brzydka pogoda 
i wiał silny wiatr.
Mówi terapeuta:
Wczoraj to dopiero było zimno i wietrznie.
Odpowiada uczestnik:
No, Pani, tak wiało, że aż wszystkie liście z  drzew 
pozwiewało – odpowiedział Jarek.

Sytuacja 4
Podczas wycieczki nad morze odwiedziliśmy „Fo-
karium” w Gdyni.
Uczestnicy obserwują pływające foki.
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Nagle jedna z uczestniczek woła: O rety, toż to wiel-
kie jak kuń! (miała na myśli konia).
Wszyscy wokół zaczęli się śmiać.

Sytuacja 5
Jesteśmy z grupą na zakupach w Biedronce.
Uczestnicy wybierają potrzebne produkty i  wkła-
dają je do koszyka.
Podchodzimy do kasy, żeby zapłacić, a tam pusty 
koszyk.
Pyta terapeuta: Gdzie są zakupy?
Odpowiada uczestnik: Już wszystko spakowane 
Pani! – odpowiedział Jarek, który zdążył już wszyst-
ko zapakować do swojego plecaka.

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, 
wewnętrzne i zewnętrzne:
Z  wewnętrznego punktu widzenia sukcesy pla-
cówki widoczne są chociażby po wynikach w  re-
habilitacji naszych podopiecznych. Dzięki dużej 
pracy zespołu widoczne są efekty pracy przez, któ-
re możemy zwiększać zakres swoich usług. Obsa-
da kadrowa w  większości pracująca od początku 
istnienia placówki, posiada ogromną wiedzę i do-
świadczenie w zakresie działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. 

Sukcesy zewnętrzne to widoczne obdarzanie nas 
zaufaniem przez społeczność lokalną, władze lo-
kalne, instytucje państwowe. Wyróżnienia MMES 
dają nam większe możliwości rozwoju, jesteśmy 
placówką bardziej widoczną. Poprzez różnego 
typu działania zewnętrzne oferowane przez MCPS 
jesteśmy umacniani. Odznaczenia są dla nas, a za-
razem dla placówki z terenu powiatu żuromińskie-
go dużym atutem. Uznawani jesteśmy jako pla-
cówka prestiżowa w swojej dziedzinie. Zewnętrzne 
spostrzeganie nas sprzyja nam w  reklamowaniu 
naszego podmiotu, polecaniu naszego asortymen-
tu wyrobów.

Rodzaj zajęć prowadzonych w  WTZ: pracownia 
gastronomiczna, przyrodniczo-plastyczna, Stolar-
ska, krawiecko-artystyczna, multimedialna, zajęcia 
rehabilitacyjne i  fizjoterapeutyczne, z  psycholo-
giem, z pielęgniarką.

Realizacja projektów ze środków UE: Kurs kom-
puterowy ze środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w ramach Projektu „ECDL – stań się 
częścią społeczeństwa informacyjnego!” – organi-
zowany przez nasz WTZ w naszej placówce.
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Projekty z  Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie:
W ramach projektu „RÓWNE SZANSE”: 

 kurs rękodzieła – artystyczne wyroby z  filcu, 
doradztwo zawodowe, poradnictwo psycho-
logiczne, Indywidualne konsultacje psycholo-
giczne - Ciechocinek.

 kurs rękodzieła – Decoupage na szkle. Warsz-
taty z doradcą zawodowym. Poradnictwo Psy-
chologiczne  – Jarosławiec.

 Warsztaty kompetencji społeczno-zawodo-
wych w  Radziejowicach – Program Kapitał 
Ludzki.

 Warsztaty doradztwa zawodowego i poradnic-
twa psychologicznego – Program PORZL „Po-
mocna dłoń” w Popowie.

   
Instytucje współpracujące z WTZ: 
Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: PSB 
„Mrówka” Żuromin , OVOS Bieżuń, Starostwo Po-
wiatowe w  Żurominie, Urząd Gminy i  Miasta Żu-
romin, Biblioteka Publiczna w  Żurominie, Miej-
sko-Gminne Ośrodki Pomocy z  gmin sąsiednich, 
Szkoła Podstawowa Nr 1, Stacja Opieki Pielęgniar-
stwa Rodzinnego  w Żurominie.
Współpraca z Spółdzielnią Socjalną „SZANSA” z Żu-
romina – praktyki.
Stowarzyszenie WZU z Żuromina – akcje pomocy 
przedświątecznej dla najuboższych. 
Zakład Produkcyjno-Usługowy S.C. M.i R. Dyszkant 
w Żurominie – praktyki.
Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS w Żurominie 
– praktyki.
Spiżarnia Smakosza w  Żurominie – wolontariat 
(pomoc przy Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności)
Sklep Biedonka w Żurominie – wolontariat (pomoc 
przy Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności)

Zaangażowanie rodziców podopiecznych we 
współpracę z WTZ: 
Pomoc ze strony rodziców przy organizacji corocz-
nych pikników rodzinnych. Codzienna współpraca 
ułatwiają nam prowadzenie terapii. Pomoc w  pro-
jektach, np.: zbiórki elektrośmieci, użyczenie miejsca 
składowania elektrośmieci, rozpowszechnianie infor-

macji o zbiórkach w swoich miejscowościach.Pomoc 
w dowożeniu innych uczestników z tej samej miej-
scowości lub z miejscowości po trasie na takie okazje 
jak miejsce zbiórki związane z wyjazdem na wyciecz-
ki, na bal andrzejkowy, na pikniki, itp.

Stosunek rodziców / opiekunów do wejścia na 
rynek pracy (chroniony lub wolny) swoich pod-
opiecznych:
W  większości rodzice naszych uczestników nie 
chcieliby, żeby ich dzieci poszły do pracy. Wiąże 
się to ze strachem. Pytani, odpowiadają: że utracą 
świadczenia/dodatki jak córka/syn zaczną praco-
wać. Mimo uświadamiania ich z naszej strony nie 
widzą swoich dzieci w roli pracowników. 
Rodzic, którego dziecko, np.: korzysta z  bezpłat-
nych praktyk zawodowych zadaję pytanie: A  czy 
córka/syn nie będzie potem zobowiązany w miej-
scu praktyk pracować.
Powodem tego jest m.in. brak zakładów pracy 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Rodzice wiedzą, że na naszym terenie nie ma za-
kładów pracy chronionej. Nie pozwoliliby, żeby 
ich dziecko wyprowadziło się do innego powiatu 
w których rynek zapewnia większe możliwości dla 
osób niepełnosprawnych.
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Adres i telefony: ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek, [22] 724 97 48
Powiat: grodziski
Adres e-mail: wtzmilanowek@ksnaw.pl

Adres i telefony: ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec, [48] 661 28 90
Powiat: grójecki
Adresy strony www: https://www.facebook.com/WTZ-Gr%C3%B3jec-1602111316700351/
Adres e-mail: warsztat@wtzgrojec.pl

Adres i telefony: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, [48] 614 67 91
Powiat: kozienicki
Adresy strony www: http://wtzkozienice.pl/
Adres e-mail: wtz@opskozienice.pl

Adres i telefony: ul. Wyszyńskiego 58, 05-300 Mińsk Mazowiecki, [25] 758 27 79
Powiat: miński
Adres e-mail: wtz.minsk@caritas.pl

Adres i telefony: ul. Bohaterów Modlina 77A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  
[22] 775 29 44, 775 15 55
Powiat: nowodworski
Adres e-mail: wtztpdndm@wp.pl

Adres i telefony: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A, 05-191 Stare Pieścirogi gm. Nasielsk
Powiat: nowodworski
Adres e-mail: wtzstarepiescirogi@o2.pl

Adres i telefony: ul. Celna 11 A, 07-410 Ostrołęka, [29] 643 19 00, (29) 760 31 69
Powiat: ostrołęcki
Adresy strony www: https://www.facebook.com/WTZ-Otwarte-Serca-Ostro-
%C5%82%C4%99ka-649775755118608/
Adres e-mail: wtz.tacysami@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej

WTZ przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu

Warsztaty Terapii Zajęciowej

WTZ CARITAS DWP

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ZPCh JAN-POL

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”
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Adres i telefony: ul. Mazowiecka 2, 07-410 Ostrołęka, [29] 766 59 18
Powiat: ostrołęcki
Adres e-mail: oson@o2.pl

Adres i telefony: Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, [22] 789 03 71
Powiat: otwocki
Adresy strony www: http://www.wtzjestesmy.pl/
Adres e-mail: biuro@wtzjestesmy.pl

Adres i telefony: ul. Słoneczna 15, 05-410 Józefów, [22] 789 31 46
Powiat: otwocki
Adresy strony www: http://sitechniczna.pl/index.php/node/wtz
Adres e-mail: bagni@wp.pl

Adres i telefony: ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock, [22] 779 29 23
Powiat: otwocki
Adresy strony www: http://www.psouuotwock.org.pl/wtz.html
Adres e-mail: pawelzawada@psouuotw.pl

Adres i telefony: ul. 3 - go Maja 16, 09-400 Płock, [24] 268 61 88
Powiat: Płock
Adresy strony www: http://www.jestemplock.org/warsztaty.php
Adres e-mail: mops@pl.onet.pl

Adres i telefony: ul. Sienkiewicza 22, 09-400 Płock, [24] 264 52 53
Powiat: Płock
Adresy strony www: https://www.facebook.com/WTZ-przy-Zak%C5%82adzie-Karnym-w-
-P%C5%82ocku-518240408375751/
Adres e-mail: wtz-zk-plock@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Motylki”

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
„Jesteśmy!”

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni  
Inwalidów „Techniczna”

WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku

WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom  
z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”

WTZ przy Zakładzie Karnym

79Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator

W
ar

sz
ta

ty
 te

ra
p

ii 
za

ję
ci

ow
ej



Adres i telefony: ul. Mościckiego 6, 09-401 Płock, 24 364 283 81
Powiat: Płock
Adresy strony www: http://www.tpdplock.pl/
Adres e-mail: tpd_omp.plock@onet.eu

Adres i telefony: ul. Królowej Jadwigi 9b, 09-403 Płock, [24] 364 24 98
Powiat: Płock
Adresy strony www: http://www.tpdplock.pl/
Adres e-mail: wtzniewidomi@wp.pl

Adres i telefony: ul. Harcerska 91, 09-404 Płock, [24] 264 89 20
Powiat: Płock
Adres e-mail: mops@pl.onet.pl

WTZ przy Oddziale Miejsko Powiatowym TPD  
dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

WTZ przy Oddziale Miejsko Powiatowym dla Osó  
Niepełnosprawnych Niewidomych i Niedowidzących

WTZ przy parafii Rzymskokatolickiej  
pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła

Adres i telefony: ul. Sienkiewicz 54, 09-402 Płock, [24] 266 89 67
Powiat: ostrołęcki
Adres e-mail: wtzcaritas@op.pl

WTZ przy Caritas Diecezji Płockiej

Adres i telefony: ul. Pałacowa 2B, 09-470 Nowe Miszewo, [24] 260 67 10
Powiat: płocki
Adresy strony www: http://dps-nadjarem.pl/
Adres e-mail: wtz_miszewo@wp.pl

Adres i telefony: ul. 3 Maja 56, 05-800 Pruszków, [22] 758 67 82
Powiat: prószkowski
Adresy strony www: https://www.facebook.com/wtz.ognisko.wpr/
Adresy e-mail: psouukolowpruszkowie@wp.pl, wtz.ognisko.pruszkow@gmail.com

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie

Warsztaty Terapii Zajęciowej
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Adres i telefony: ul. Grenadierów 18, 26-600 Radom, [48] 366 26 11
Powiat: Radom
Adres e-mail: wtz.radom@psouu.org.pl

WTZ Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu

Adres i telefony: Czubin 13, 05-840 Brwinów, [22] 729 57 53
Powiat: prószkowski
Adresy strony www: http://wtzczubin.kswi.org.pl/
Adres e-mail: wtz_czubin@o2.pl

Adres i telefony: ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz, 29] 752 67 90
Powiat: przasnyski
Adresy strony www: http://www.dpsprzasnysz.pl/wtz.html
Adres e-mail: warsztatprzasnysz1@wp.pl

Adres i telefony: ul. Platanowa 1, 26-422 Borkowice, [48] 675 31 43
Powiat: przysuski
Adresy strony www: http://www.wtzborkowice.pl/
Adres e-mail: wtzborkowice@gmail.com

Adres i telefony: Lipiny 43, 26-425 Odrzywół, [48] 671 60 02
Powiat: przysuski
Adresy strony www: http://wtzlipiny.pl//
Adres e-mail: wtzlipiny@gmail.com

Adres i telefony: ul. 25-go Czerwca 68, 26-600 Radom, [48] 363 06 94
Powiat: Radom
Adresy strony www: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Terenowe-PZG-w-Rado-
miu-187508011300900/timeline/
Adres e-mail: pzgradom@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach

WTZ przy Polskim Związku Głuchych Koło Terenowe
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Adres i telefony: ul. Kolejowa 14, 26-600 Radom, 792 387 294
Powiat: Radom
Adresy strony www: https://www.facebook.com/WTZ.DoCelu/
Adres e-mail: wtz.docelu@wp.pl

WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym 
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Do Celu”

Adres i telefony: Jedlanka Stara 96, 27-100 Iłża, [48] 334 12 15
Powiat: radomski
Adres e-mail: wtzjedlanka@caritas.pl

Adres i telefony: ul. Struga 88, 26-600 Radom, tel 48 344 77 38
Powiat: Radom
Adres e-mail: wtznadzieja@po.pl

Adres i telefony: ul. Zamkowa 9, 26-500 Szydłowiec, [48] 617 02 97
Powiat: szydłowiecki
Adres e-mail: wtz.szydlowiec@interia.pl

Adres i telefony: Ostałówek 71, 26-510 Chlewiska, [48] 629 10 22
Powiat: szydłowiecki
Adres e-mail: wtzostalowek@gmail.com

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej

WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom  
Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja”

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku

Adres i telefony: Mirówek, 26-503 Mirówek, [48] 312 18 83
Powiat: szydłowiecki
Adres e-mail: wtzmirowek@osiemmarzen.org

Adres i telefony: ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa, [22] 848 82 60 
Powiat: Warszawa
Adres e-mail: wtz.zg@psouu.org.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Przylądek  
Osiem Marzeń w Mirówku

WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób  
z Upośledzeniem Umysłowym

82 Mazowieckie podmioty reintegracyjne - informator
W

ar
sz

ta
ty

 te
ra

p
ii 

za
ję

ci
ow

ej



Adres i telefony: ul. Wólczynska 64, 01-908 Warszawa, [22] 835 40 87
Powiat: Warszawa
Adres e-mail: fundacja@fundacjadom.pl

Adres i telefony: ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa, [22] 815 20 50
Powiat: Warszawa
Adres strony www: http://www.naprzedwiosniu.waw.pl/index.php/wtz
Adres e-mail: wtz@naprzedwiosniu.waw.pl

WTZ DOM

WTZ przy DPS „Na Przedwiośniu”

Adres i telefony: ul. Konduktorska 4 lok.30, 00-785 Warszawa, tel. 22 55 909 28 lub 22 110 06 96 
Powiat: Warszawa
Adres strony www: www.npn.com.pl
Adres e-mail: wtz@npn.com.pl

Adres i telefony: ul. Karolkowa 71, 01-197 Warszawa, tel: 22 862 41 06 
Powiat: Warszawa
Adres e-mail: wtzkarolkowa@ksnaw.pl

Adres i telefony: ul. M. Dąbrowskiej 15, 01-903 Warszawa, [22] 669 79 55 
Powiat: Warszawa
Adres e-mail: wtz.ader@vp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni  
Nowa Praca Niewidomych

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone  
przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Przychodni  
Lekarskiej ADER
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Adres i telefony: ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, [22] 762 40 58
Powiat: wołomiński
Adres e-mail: empatia@empatia.net.pl

Adres i telefony: ul. I Armii Wojska Polskiego 89A, 07-200 Wyszków, [29] 743 37 37
Powiat: wyszkowski
Adres e-mail: wtz.wyszkow@psouu.org.pl

Adres i telefony: ul. 1- Go Maja 43 A, 96-300 Żyrardów, [46] 854 30 48
Powiat: żyrardowski
Adres e-mail: warsztat_terapii_zyrardow@tlen.pl

Adres i telefony: Wilczowola 12, 26-720 Policzna, [48] 677 63 59
Powiat: zwoleński
Adres strony www: http://wtzwilczowola.republika.pl/
Adres e-mail: wtz.zs@op.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ząbkach

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Adres i telefony: ul. Jagodowa 2, Sadowa, 05-092 Łomianki, [22] 751 26 25
Powiat: warszawski zachodni
Adres strony www: http://www.sadowa.dps.pl/wtz
Adres e-mail: wtzsadowa@poczta.onet.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej

Adres i telefony: ul. Północna 18 Bramki, 05-870 Błonie, [22] 729 57 53 
Powiat: warszawski zachodni
Adres strony www: http://wtzbramki.kswi.org.pl/
Adresy e-mail: wtzbramki@kswi.org.pl, wtzbramki@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Krajowego  
Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” w Bramkach
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zawodowej
Zakłady aktywności3
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wyszkowski

żuromiński

sierpecki

przasnyski

ostrołęcki

ciechanowski
makowski

płoński

Ostrołęka

gostyniński

pułtuski

nowodworski

sochaczewski

ostrowski

mławski

legionowski
węgrowski sokołowski

siedlecki

Siedlce

łosicki
miński

garwoliński

otwocki

warszawski 
zach

pruszkowskigrodziski

żyrardowski piaseczyński

grójecki

białobrzeski

kozienicki

przysuski

szydłowiecki

zwoleński

lipski

radomski
Radom

Warszawa

wołomiński

płocki

Płock

Zakłady aktywności zawodowej 
lokalizacja w powiatach 
na Mazowszu

Liczba działających na Mazowszu 
zakładów aktywności zawodowej w podziale na powiaty.
Źródło: opracowanie własne MCPS.



Adres i telefony: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, (25) 633 43 15, (25) 633 06 52, 519 110 130
Adres strony: www.zaz-siedlce.pl, www.facebook.com/zazsiedlce/
Adresy e-mail: sekretariat@zaz-siedlce.pl, kierownik@zaz-siedlce.pl, gastronomia@zaz-siedlce.pl

Dzięki wizytom znanych kucharzy z Top Chefa ujaw-
nił się potencjał gastronomiczny wśród osób niepeł-
nosprawnych pracowników oraz był źródłem nowych 
inspiracji. Podczas odtwarzania staropolskich dań 
według ścisłych receptur niepełnosprawni chętnie 
wykazywali się własną inicjatywa i nie bali się tworzyć 
nowych kombinacji smakowych. Co było dość zaska-
kujące w przypadku osób upośledzonych umysłowo.
Jeden z wyżej wspomnianych kucharzy zaskoczony 
pełnosprawnością osób niepełnosprawnych odwa-
żył się wejść w ich świat i doświadczyć skrawka życia 
osób niewidomych. Tworząc swój popisowy deser, 
zasłonił oczy serwetką i w nieudolny sposób napełnił 
pucharek masą z  rękawa cukierniczego, co wzbu-
dziło w  niepełnosprawnych pracownikach wybuch 
śmiechu,  a jednocześnie nieposkromioną chęć po-
mocy. 

Kolejną, ciekawą i  zaskakującą historią z  życia ZAZ 
jest niepełnosprawny pracownik, który dzięki za-
trudnieniu w  ZAZ, na przestrzeni 8 lat całkowicie się 
przekwalifikował z mgr resocjalizacji na mgr fizjote-

Informacje o ZAZ ALE TYLKO POZYTYWNE

rapii. Aby to osiągnąć przeszedł długa drogę poprzez 
dwuletnia szkołę kierunek technik masażysta, studia 
niestacjonarne I  stopnia oraz studia niestacjonarne 
II stopnia. A  to wszystko dzięki wysokiej motywacji, 
ukazaniu kierunku rozwoju przez instruktora oraz 
pomoc  w realizowaniu celów, finansowanie  całego 
systemu kształcenia tego pracownika przez Zakłado-
wy Fundusz Aktynowości.

Spędzamy razem czas nie tylko zawodowo. Raz 
w roku organizowane są w Zakładzie Aktywności Za-
wodowej wycieczki integracyjne, w  trakcie których 
oprócz zwiedzania, poznawania 
nowych, ciekawych miejsc mamy możliwość po pro-
stu razem pobyć, pośmiać się, porozmawiać. 
To oderwanie od codziennych obowiązków w pracy 
ładuje NAS energią na cały kolejny rok. 

Rozwijamy swoje umiejętności:
 Zakład Aktywności Zawodowej po raz 5 zdobył 

Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej.
 Sekcja kuchenna pod okiem znanych kucharzy 

rozwija pasje i łapie świeże spojrzenie na   trady-
cyjność naszych smaków.

 Sekcja do spraw promocji i  reklamy poprzez 
udział w  szkoleniach szlifujemy umiejętności 
promowania naszej firmy na miarę możliwości 
jakie dają nam dzisiejsze czasy (Fb, www)

 Sekcja fizjoterapeutów ma wysoko wyspecjalizo-
waną kadrę fizjoterapeutów oraz masażystów.

Prowadzona jest również przez Pana Pawła Terapia 
Indywidualna dzieci i młodzież pod kątem rozwoju 
psychomotorycznego.

Zakład Aktywności Zawodowej, prowadzony przez: 
Caritas Diecezji Siedleckiej. 
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Zakłady aktywności zawodowej 
lokalizacja w powiatach 
na Mazowszu

Liczba działających na Mazowszu 
zakładów aktywności zawodowej w podziale na powiaty.
Źródło: opracowanie własne MCPS.



Rodzaj działalności prowadzonej w ZAZ: 

Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na zasa-
dach ekonomii społecznej. W naszej działalności łą-
czymy cele społeczne i ekonomiczne. Wypracowany 
zysk w 100% jest reinwestowany na cele rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością 
-  pracowników ZAZ. Nasz Zakład zatrudnia 45 osób 
z  niepełnosprawnością na różnych stanowiskach 
pracy: pomoc kuchenna, pomoc cukiernika, pomoc 
magazyniera, pracownik obsługi budynku, pomoc 
fizjoterapeuty, masażysty, pomoc księgowej, referent 
administracyjno- biurowy, pomoc spec. ds. klienta, 
pracownik ds. promocji i reklamy oraz konwojent.

Zespołami pracowników kierują – wysoko wyspe-
cjalizowani w  swoich dziedzinach i  jednocześnie 
przygotowani do pracy z  osobami niepełnospraw-
nymi – instruktorzy zawodu. Celem Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób 
z  niepełnosprawnością posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stop-
niu umiarkowanym; osób z  autyzmem, upośledze-
niem umysłowym lub chorobą psychiczną. Cel ten 
realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społecz-
ną i zawodową. Nadrzędnym celem Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej jest przygotowanie pracowników 

z niepełnosprawnością do pracy na otwartym rynku 
pracy.

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2016

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Sie-
dleckiej otrzymał pierwszą nagrodę i tytuł  Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2016. Otrzymali-
śmy prawo do posługiwania się prestiżowym certy-
fikatem „Znak[Es]”poświadczającym wysoką jakość 
wszystkich działań oraz rentowność ekonomiczną 
nastawianą na potrzeby zawodowe i społeczne osób 
niepełnosprawnych. W roku 2018 po raz kolejny zo-
staliśmy wyróżnieni Znakiem Mazowieckiej Marki 
Ekonomii Społecznej.

Zakład Aktywności Zawodowej słynie z  tradycyjnej 
polskiej kuchni domowej, wydając posiłki na miej-
scu na naszej stołówce oraz dowożąc bezpośrednio 
na zamówienie klienta na wskazany adres.  Oferuję 
kulinarną oprawę rodzinnych imprez okolicznościo-
wych oraz kompleksową obsługę urodziny, chrzci-
ny, wesele, konsolacje itd., spotkań biznesowych, 
eventów, bankietów, szkoleń, konferencji. Ofertę do-
stosowujemy do życzeń i sugestii klienta w oparciu 
o  doświadczenie i  wiedzę naszego zespołu. Przede 
wszystkim świadczymy usługi cateringowe polega-
jące na zapewnieniu całodziennego wyżywienia dla 
dzieci w żłobkach, przedszkolach czy szkołach.

Naszym kulinarnym Mentorem, od kilku już lat, jest 
Inessa Kim – laureatka programu Top Chef. Wspiera 
nas doświadczeniem gastronomicznym oraz cieka-
wym, orientalnym smakiem.

Cukiernia Słodkiej Gosi

Profesjonalny Kącik Cukierniczy „Słodkiej Gosi” spra-
wia, że Zakład Aktywności Zawodowej oferuje domo-
we ciasta, torty i wypieki cukiernicze niezapomniane 
w smaku i niezwykle udekorowane. W ofercie naszej 
„mini cukierni” znajdują się tradycyjne torty oko-
licznościowe, torty weselne; standardowe ze stałej 
oferty,  jak i na specjalne zamówienie wedle sugestii 
klientów.
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Łakocie naszej produkcji oferujemy również gościom 
i klientom Centrum Kultury i Sztuki- Scena Teatralna, 
głównie w  trakcie występów teatralnych. Zaprasza-
my do naszej cukierni na spędzenie z nami antraktu 
przy filiżance aromatycznej kawy i słodkiej przekąsce.

Odnowa Biologiczna

W ramach działań Ośrodka zapewniamy komforto-
wy wypoczynek i tym samym możliwości skorzysta-
nia z  szerokiego zakresu profesjonalnych zabiegów 
leczniczo-rehabilitacyjnych oraz odnowy biologicz-
nej pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry fi-
zjoterapeutów i masażystów.
Prowadzimy również Terapię Indywidualną dzieci 
i młodzież pod kątem rozwoju psychomotorycznego.

PROPONUJEMY:
Fizykoterapię:

 Elektroterapię
 Ultradźwięki
 Magnetronik
 Lampa Sollux
 Laser
 Lampa Bioptron

Masaże:
 Klasyczny
 Limfatyczny
 Bańka chińska
 Relaksacyjny
 Gorącymi kamieniami
 Kosmetyczny twarzy i dekoltu
 Ciepłymi olejkami
 Ciepłym woskiem
 Ciepłym miodem
 Mleczną czekoladą
 Antycellulitowy
 Hydromasaż
 Saunę
 Aromaterapię
 Siłownię
 Kinesiotaping

Terapię indywidualną dzieci i młodzieży

Instytucje współpracujące: Żłobki, Przedszkola, 
WTZ, CIS, Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowaw-
czy, Urząd Miasta, Centrum Kultury i Sztuki – Scena 
Teatralna Miasta Siedlce, Agencja Rozwoju Miasta 
Siedlce, Przychodnie/Szpitale, Uniwersytet Przyrod-
niczo Humanistyczny. Lokalne przedsiębiorstwa 
Usługowo- Handlowe min. UDT, ODMET ,MKL BAU, 
Indywidualni klienci
Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: Przed-
szkola, Żłobki, CKiS,
Rodzaj współpracy z  podmiotami ekonomii spo-
łecznej:OWES, Związek Głuchych, Specjalny Ośro-
dek Szkolno –Wychowawczy, WTZ, CIS

CO POZWOLIŁOBY Placówce i podopiecznym roz-
winąć skrzydła?

 Realna możliwość inwestowania w prowadzoną 
działalność

 Zwiększenie zatrudniania liczby pracowników, 
 Zwiększenie powierzchni użytkowej lub dodat-

kowy lokal,
 Podniesienie motywacji pracowników poprzez 

zwiększenie wynagrodzeń,
 Możliwość zwiększenia zakresu usług gastrono-

micznych, cateringowych oraz fizjoterapeutycz-
nych, 

 Metoring innych znanych medialnie szefów 
kuchni oraz cukierników
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Adres i telefony: Stanisławowo 9, 09-210 Stanisławowo, [24] 260 23 47
Powiat: płocki
Adres strony: http://www.fpdn.org.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/Rolniczy-Zak%C5%82ad-Aktywno%C5%9Bci-Zawodowej-dla-
Niewidomych-185914858150627/
Adres e-mail: rzaz@fpdn.org.pl

Adres i telefony: ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, [22] 825 87 22
Powiat: Warszawa
Adres strony: http://www.synapsis.org.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.synapsis/
Adres e-mail: fundacja@synapsis.org.pl

Adres i telefony: ul. Tumska 13/6, 09-402 Płock, [24] 366 95 90 602 338 468
Powiat: Płock
Adres strony: http://bartumska.pl/hello
Facebook: https://www.facebook.com/BAR.MLECZNY.TUMSKA/
Adres e-mail: biuro@bartumska.pl

Adres i telefony: al. Wyzwolenia 3 lok. 5, 00-572 Warszawa, [22] 622 04 21
Powiat: Warszawa
Adres strony: http://www.aptekasztuki.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/galeria.apteka.sztuki/
Adres e-mail: wystawy@aptekasztuki.eu

Adres i telefony: ul. Opoczyńska 45 26-415 Klwów 48 67 10 125
Powiat: przysuski
Adres strony: http://zajazdlwowski.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/klwowsalabankietowa.zaz
Adresy e-mail: zajazd@zajazdlwowski.pl, biuro@zajazdlwowski.pl, rezerwacja@zajazdlwowski.pl

Rolniczy ZAZ w Stanisławowie

Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy 
Różnych SYNAPSIS

Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji Ekonomii 
Społecznej Przystań

Galeria „Apteka Sztuki” Zakład aktywności  
zawodowej Osób Niepełnosprawnych  
Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie
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Adres i telefony: ul. Mortkowicza 5 lok. 4, 02-823 Warszawa, [22] 729 40 04
Powiat: Warszawa
Adres strony: http://www.ekon.org.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/EkonPomaga
Adres e-mail: sekretariat@ekon.org.pl

Adres i telefony: Ul. Jagiellońska 10, 05-120 Legionowo, [22] 766 77 88
Powiat: legionowski
Adres strony: http://zdrowkolegionowo.org/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Health-Food-Restaurant/Zdr%C3%B3wko-Le-
gionowo-506109013468341/
Adres e-mail: biuro@zdrowkolegionowo.org

Adres i telefony: ul. Siennica 5A, 05-332 Drożdżówka
Powiat: miński
Adres strony: http://www.zaz-minsk-maz.pl
Adres e-mail: biuro@zaz-minsk-maz.pl

Adres i telefony: Adamów 20, 26-803 Promna, 609 821 857
Powiat: bialobrzeski

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska 
EKON” Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej  
„Zdrówko Legionowo”

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia  
Aktywnej Innowacji Społecznej

Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie
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Centra integracji społecznej 
lokalizacja w powiatach 
na Mazowszu 

Liczba zarejestrowanych centrów integracji 
społecznej w podziale na powiaty.
Źródło: opracowanie własne MCPS.



Status prawny placówki: samorządowy zakład budżetowy
Prowadzona przez: Powiat Legionowski
Adres i telefony: Legionowo 05-120, ul. Warszawska 74 , tel.22 732 15 58
Adres strony www:  www.cis.legionowski.pl
Adres e-mail: biuro@cis.legionowski.pl

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej  
w Legionowie

W trakcie naszych integracyjnych piątków, kiedy nasi 
uczestnicy mają zajęcia z terapeutami, czasem na 
jaw wychodzą bardzo ciekawe informacje.
Okazało się na przykład, że jeden z naszych uczestni-
ków, p. Roman Owczarzak maluje obrazy. Bardzo się 
tym zaciekawiliśmy, padła nawet deklaracja zorgani-
zowania wystawy. Potem po chwili namysłu zaczęli-
śmy mieć obawy, czy te obrazy, aby na pewno nada-
ją się na wystawę. W te pędy pospieszyłyśmy więc, 
żeby zweryfikować nasze wyobrażenia o malarstwie 
p. Romana. Nasze podejrzenia na szczęścia okazały 
się błędne. Wystawa odbyła się w bardzo pięknej, ka-
meralnej galerii, wszyscy byli zaskoczeni poziomem i 
kunsztem malarskim, a p. Roman, chyba był na swój 
sposób szczęśliwy. Teraz p. Roman pracuje już „na 
etacie” w żłobku miejskim, nadal tworzy i często nas 
odwiedza.

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

Jeden z naszych uczestników w zaskakujący sposób 
odzyskał swoją dawną pracę. A było to tak.
Pan Krzysztof miał praktyki w DPS Kombatant, gdzie 
robił wszystko to co trzeba robić przy starszych oso-
bach. Pewnego razu pojechał do szpitala na Bródnie 
ze swoja podopieczną. Idąc korytarzem i pchając 
wózek z panią Jadzią, spotkał swoją dawną  szefową. 
Bo trzeba wiedzieć, że p. Krzysztof pracował kiedyś 
w tym szpitalu na tzw. gipsowni i stracił pracę z po-
wodu nadużywania alkoholu, a potem było już tylko 
gorzej. No, więc kiedy spotkał swoją byłą szefową, po 
krótkiej z nią rozmowie, pożegnali się a ona na od-
chodne rzuciła” Krzysiek, a może byś chciał wrócić do 
pracy ?” (mądra kobieta od razu zauważyła, że Krzy-
siek wyszedł na prostą). I tak, Krzysiek wrócił do swo-
jej ulubionej pracy. Potem powiedział nam, że to było 
jego marzenie i, że CIS bardzo mu w tym pomógł.
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Centra integracji społecznej 
lokalizacja w powiatach 
na Mazowszu 

Liczba zarejestrowanych centrów integracji 
społecznej w podziale na powiaty.
Źródło: opracowanie własne MCPS.



Pani Jola, przeszła ścieżkę od śmietnika do pracow-
nika. Najpierw z powodu długów  wyeksmitowano ją 
i męża z mieszkania. Za jakiś czas jej mąż, po ciężkiej 
chorobie, pożegnał się z tym  światem. Pani Jola nie 
mając większego wyboru, musiała tułać się po śmiet-
nikach, często nawet w nich  nocując. Wreszcie trafi-
ła do nas. Nie wyglądała zbyt dobrze, a nawet, moż-
na powiedzieć, że jej wygląd odstręczał. Po pewnym 
czasie okazało się, że pani Jola jest jedną z najbardziej 
higienicznych osób. Dzięki naszym staraniom udało 
się też pozyskać dla niej mieszkanie, o które bardzo 
dba, bo pamięta jaką drogę udało jej się przebyć.

Osadzenie placówki w otoczeniu – instytucje współ-
pracujące (NGO-sy, firmy, przedsiębiorstwa, instytu-
cje samorządowe, instytucje państwowe, placówki 
edukacyjne, itp.): OPS Marki, Starostwo Powiatowe 
w Wołominie, Starostwo Powiatowe Odział w Radzy-
minie, UM Marki w tym Dział Promocji Społecznej, 
Policja Marki, Wodociąg Marecki, MOK w Markach, 
Centrum Aktywności Fabryczna (CAF 3) w Markach, 
Telewizja Internetowa Tuba Marek, Stowarzyszenie 
Gospodarcze Marki, Biblioteka Publiczna w Markach, 
Firma OPIFEX, Kościelne Parafie z terenu Marek 
(3), Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, Fundacja 
„Klub Kobiet z Pasją”, Fundacja Pasja Życia, MCPS, 

Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne i Przedszkola z te-
renu Marek, Firma Farmaceutyczna SANOFI, Stacja 
Muzeum.

Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: Wodo-
ciąg Marecki, MCPS, Szkoła Podstawowa Sióstr Ro-
dziny Maryii, OPIFEX,OPS, UM, MOK,Biblioteka Pu-
bliczna, CAF 3,
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Adres i telefony: 05-270 Marki, ul Spokojna 9, 799 055 821
Adres strony www: www.otwarteserce.pl
Adres e-mail: fundacja-otwarte-serce@wp.pl

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez 
Fundację Otwarte Serce

Fundacja Otwarte Serce prowadzi Centrum Inte-
gracji Społecznej w  Markach przy ul. Spokojnej 9. 
CIS oferuje kursy, warsztaty oraz różnorodne formy 
wsparcia. 

To wszystko wzmacnia kompetencje osobiste i spo-
łeczne ważne w  życiu prywatnym i  zawodowym. 
Udział w  CIS wpływa pozytywnie na Uczestników 
w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej. Re-
integracja społeczna prowadzi do przezwyciężenia 
trudności w  samodzielnym funkcjonowaniu w  co-
dziennym życiu rodzinnym oraz w  prawidłowym 
pełnieniu ról społecznych. Reintegracja zawodowa 
prowadzi do powrotu na rynek pracy przez uaktu-
alnienie umiejętności zawodowych, przekwalifiko-
wanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. 
Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnie-
nie ról społecznych i  osiąganie pozycji społecznych 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

dokonuje się poprzez poradnictwo socjalne, praktyki 
zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. 
CIS prowadzi szkolenia i kursy przyuczające do zawo-
du. Uczestnicy CIS biorą udział w praktykach.

W  Centrum Integracji Społecznej prowadzonym 
przez Fundację realizowany jest warsztat krawiec-
two-rękodzieło. Uczestnicy CIS otrzymują wynagro-
dzenie, tzw. świadczenie reintegracyjne (równowar-
tość zasiłku dla bezrobotnych) oraz bezpłatny posiłek.

Subiektywnie postrzegane sukcesy placówki, we-
wnętrzne i zewnętrzne: pomoc w wyjściu z uzależ-
nień, poprawa i  stabilizacja materialna, pokonanie 
barier społecznych, zwiększenie stopnia samodziel-
ności, udział w  wydarzeniach kulturalnych, moty-
wacja do samorozwoju, poprawa relacji rodzinnych, 
zwiększona wydolność wychowawcza
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Liczba osób wspartych, które znalazły miejsce 
pracy: 37

Instytucje współpracujące: OPS Marki, Starostwo 
Powiatowe w  Wołominie, Starostwo Powiatowe 
Odział w Radzyminie, UM Marki w tym Dział Promo-
cji Społecznej, Policja Marki, Wodociąg Marecki, MOK 
w  Markach, Centrum Aktywności Fabryczna (CAF 
3) w  Markach, Telewizja Internetowa Tuba Marek, 
Stowarzyszenie Gospodarcze Marki, Biblioteka Pu-
bliczna w Markach, Firma OPIFEX, Kościelne Parafie 

z  terenu Marek (3), Stowarzyszenie „Razem w Przy-
szłość”, Fundacja „Klub Kobiet z  Pasją”, Fundacja 
Pasja Życia, MCPS, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne 
i Przedszkola z terenu Marek, Firma Farmaceutyczna 
SANOFI, Stacja Muzeum.

Podmioty wyróżniające się w tej współpracy: Wo-
dociąg Marecki, MCPS, Szkoła Podstawowa Sióstr 
Rodziny Maryii, OPIFEX,OPS, UM, MOK,Biblioteka 
Publiczna, CAF 3,
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Adres i telefony: ul. Kościuszki 5, 09 -402 Płock,  telefon 24 364 98 81 
Adres strony www: http://bratalbert.pl
Adres e-mail: bratalbert@vp.pl

Centrum Integracji Społecznej w Płocku
prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie  
Pomocy im. Św. Brata Alberta

Centrum Integracji Społecznej w Płocku  jest jed-
nostką prowadzoną przez Katolickie Stowarzy-
szenie Pomocy im. Św. Brata Alberta, które od 
19.09.2008 roku zajmuje się reintegracją zawodową 
i  społeczną mieszkańców Płocka. Naszym celem 
jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym .Uczestnicy Centrum uczęszczają raz 
w tygodniu na zajęcia z reintegracji społecznej (za-
jęcia z  pracownikiem socjalnym, psychologiem), 
zajęcia z doradcą zawodowym i  teoretyczne zaję-
cia z instruktorem zawodu.  Ponadto  uczęszczają 
na zajęcia edukacyjne. W  pozostałe dni tygodnia  
uczestniczą w praktycznych zajęciach z reintegra-
cji zawodowej. Poza tym uczestnicy Centrum są 
objęci indywidualnym wsparciem. Zajęcia z  rein-
tegracji społecznej, zajęcia z doradcą zawodowym, 
teoretyczne zajęcia z instruktorem zawodu, zajęcia 
edukacyjne  odbywają się w  siedzibie CIS (w  po-
mieszczeniach będących w użytkowaniu stowarzy-
szenia prowadzącego CIS – Katolickiego Stowarzy-
szenia Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku, ul. 
Kościuszki 5).

Zajęcia praktyczne w  pracowni remontowo - po-
rządkowej ( usługi  remontowo - porządkowe) od-
bywają  się w  placówkach Katolickiego Stowarzy-
szenia Pomocy im. Św. Brata Alberta: 

 Świetlicy Miejskiej nr 11 „Oaza”,
 Klubie Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Krąg”
 Domu Dziennego Pobytu „ Ciepła Izba”
 Punkcie Dożywiania „ Kromka Chleba”

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

oraz w biurze. 

Zajęcia praktyczne w  pracowni gastronomicznej 
odbywają się  Punkcie Dożywiania „ Kromka Chle-
ba”. W ramach zajęć praktycznych pracownia ga-
stronomiczna przygotowuje między innymi posiłki 
dla podopiecznych Punktu Dożywiania „ Kromka 
Chleba, obiady dla podopiecznych Domu Dzienne-
go Pobytu „ Ciepła Izba”. 

Pod okiem instruktora uczestnicy uczą się wszyst-
kiego o gotowaniu i poznają tajniki przygotowania 
zdrowych i smacznych potraw.

Zajęcia praktyczne w  pracowni opiekunów osób 
szczególnej troski ( usługi opiekuńcze) odbywają 
się w Domu Dziennego Pobytu „ Ciepła Izba” oraz 
w  placówkach Caritasu Diecezji Płockiej: Hospi-
cjum i Domu Dziennego Pobytu dla osób z choro-
bą Alzheimera. W związku z powyższym CIS utrzy-
muje ścisłe relacje z Caritas Diecezji Płockiej.
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Adres i telefony: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce; tel. 025-640-71-32, 509 588 093
Adres strony www: www.cissiedlce.pl
Adres e-mail: cissiedlce@interia.pl

Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach 
prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej

CIS w Siedlcach jest najstarszym tego typu podmio-
tem ekonomii społecznej w   województwie mazo-
wieckim, jest też największym w  regionie. Powstał 
w  2005 roku jako pomysł „Solidarności” siedleckiej.  
Związek chciał pomóc bezrobotnym w  Siedlcach 
dlatego też powziął współpracę z Powiatowym Urzę-
dem Pracy. NSZZ Oddział w Siedlcach nie mógł sam 
utworzyć CIS-u, ponieważ nie jest organizacją po-
żytku publicznego, zwrócono się zatem do Caritas 
Diecezji Siedleckiej. Status CIS otrzymało 23 sierpnia 
2005 roku z rąk Wojewody Mazowieckiego. Został on 
po raz kolejny przedłużony Decyzją Nr 983/2018 od 
23.08.2018 roku na kolejne 5 lat. Pierwsi uczestnicy 
rozpoczęli realizację Indywidualnych Programów Za-
trudnienia Socjalnego 2 stycznia 2006 roku.

CIS Siedlce nie ma osobowości prawnej i funkcjo-
nuje jako jednostka wyodrębniona organizacyjnie 

O nas (z materiałów przysłanych przez placówkę):

i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej, co umoż-
liwia określenie przychodów, kosztów i  wyników 
działalności. Jednakże całokształt prowadzonej 
działalności wytwórczej, handlowej i usługowej nie 
stanowi działalności gospodarczej w  rozumieniu 
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej i  jest prowadzona jako statutowa działal-
ność odpłatna pożytku publicznego, w rozumieniu 
przepisów ustawy o działalności pożytku publiczne 
i wolontariacie. 

Warto wspomnieć, że CIS jest od 2 marca 2011 roku 
wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
Warsztat zawodowy sekcji ślusarz-spawacz po-
siada Atest Instytutu Spawalnictwa w  Gliwicach 
uprawniający do szkolenia i  egzaminowania spa-
waczy. Dlatego też, Centrum organizuje szkolenia 
grupowe nie tylko dla uczestników IPZS, ale rów-
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nież Powiatowego Urzędu Pracy, czy lokalnych 
przedsiębiorców branży spawalniczej. 

CIS w Siedlcach został czterokrotnie  nagrodzony 
Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej.

CIS Siedlce na przestrzeni lat swojego funkcjono-
wania zatrudnia od 9 do 20 osób w różnej formie 
w  zależności od możliwości finansowych. Należy 
zaakcentować, że wiele osób pracowało wcześniej 
w ramach wolontariatu, a część otrzymuje symbo-
liczne wynagrodzenie.

Działalność Centrum Integracji Społecznej jest 
ważnym ogniwem systemu wsparcia i  pomocy 
osobom defaworyzowanym na rynku pracy, a tym 
samym stanowi istotny element inkluzji społecz-
nej. Zatrudnienie socjalne jest jedną z form aktyw-
nej polityki społecznej tworząc pomost pomiędzy 
system pomocy, a  rynkiem pracy.  CIS jest więc 
ważnym partnerem samorządu terytorialnego 
w  tworzeniu lokalnej polityki społecznej, tym sa-
mym powinien być uwzględniany w jej strategiach 
i programach. 

Usługi prowadzone w CIS zmierzają do usamodziel-
nienia osób podlegających wykluczeniu społecz-

nemu poprzez reintegrację zawodową i społeczną. 
W  tym celu uwzględnia się tworzenie instytucjo-
nalnych mechanizmów, umożliwiających readap-
tację zawodową i  zatrudnienie oraz prowadzenie 
pracy nad przygotowaniem uczestników CIS do 
właściwego pełnienia ról społecznych. Jednym 
z  głównych zadań CIS jest więc aktywizacja spo-
łeczna osób zagrożonych lub wykluczonych spo-
łecznie, stanowiąca warunek konieczny efektywnej 
reintegracji zawodowej. Uczestnicy CIS mają trud-
ności z samodzielnym funkcjonowaniem na rynku 
pracy, ale także z  uczestnictwem w  codziennym 
życiu rodzinnym, społecznym. Stopniowe przezwy-
ciężanie tych barier, nabywanie umiejętności sa-
morealizacji w trakcie zajęć reintegracji społecznej 
jest podstawą do podjęcia dalszych działań. Reali-
zacja kolejnych etapów reintegracji społecznej ma 
przygotować uczestnika do udziału w  zajęciach 
prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej. 
Należy położyć więc nacisk na realizację usługi 
w takiej kolejności, ze wskazaniem indywidualnych 
potrzeb uczestników i koniecznością doboru odpo-
wiedniej formy zajęć

Zarówno dobre praktyki, jak i dotychczasowe, cen-
ne doświadczenie CIS w  Siedlcach wskazują, że 
podmiot ten daje nie tylko szansę na kreowanie 
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nowej, skuteczniejszej polityki społecznej wzglę-
dem grup szczególnego ryzyka, ograniczenia 
marginalizacji społecznej, ale nie stanowi też za-
grożenia dla gospodarki prywatnej, a wręcz prze-
ciwnie – może być jej dopełnieniem, stanowiącym 
klucz do wzrostu oszczędności i konkurencyjności 
firmy.

Działalność Centrum w sferze ekonomii społecznej, 
to także wykorzystana szansa na zrównoważony 
rozwój społeczności lokalnej i tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Mocnymi atutami rozwojo-
wych funkcji tego podmiotu jest to, że w krótkim 
czasie tworzy miejsca pracy te zaś, tworzą dodatko-
wą wartość lub powodują oszczędności wydatków 
publicznych, w średnim okresie wprowadzają roz-
wiązania, które prowadzą do reformowania trady-
cyjnego państwa opiekuńczego, w długim okresie 
kreuje i spożytkowuje kapitał społeczny.

Profil  CIS realizowany poprzez jakie sekcje:

Uczestnicy IPZS przyuczają się do wykonywania 
zawodu w CIS Siedlce w sześciu sekcjach zawodo-
wych: 

 Sekcja ślusarsko-spawalnicza z  przyuczeniem 
do zawodu ślusarz - spawacz (uczestnik uzysku-
je Certyfikat ukończenia kursu spawalniczego 
oraz uprawnienia spawalnicze, książeczkę spa-
wacza oraz zaświadczenie ukończenia Indywi-
dualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego 
- IPZS); sekcja wykonuje usługi spawalnicze: 
ogrodzenia bramy, furtki, przęsła ogrodzeniowe, 
prace podwykonawcze dla Mostostalu Siedlce;

 Sekcja remontowo - porządkowa z przyucze-
niem do zawodu pracownika remontowo-
-porządkowego / gospodarczego (uczestnik 
otrzymuje zaświadczenie ukończenia IPZS); 
sekcja wykonuje usługi remontowo - porząd-
kowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, pra-
ce rozbiórkowe (małych obiektów), remonty 
pomieszczeń i  elewacji, szpachlowanie, malo-
wanie, stawianie ścianek gips-kartonowych, 
układanie paneli, glazury i terrakoty;

 Sekcja krawiec - szwacz (zaświadczenie 
ukończenia IPZS); sekcja wykonuje poprawki 
krawieckie od wszycia zamka, skracania, po 
szycie ubrań roboczych, fartuchów, koszulek 
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polo, T-shirtów, ubrań dziecięcych, poście-
li i  innych wyrobów na zlecenie klientów in-
dywidualnych, sekcja wykonuje także prace 
podwykonawcze dla firmy dziewiarskiej KO-
KOSTEX;

 Sekcja florystyczno-ogrodnicza z  przyucze-
niem do zawodu florysty-ogrodnika (zaświad-
czenie ukończenia IPZS), sekcja oferuje szero-
ki zakres profesjonalnych usług kwiaciarskich, 
wykonuje wieńce, stroiki okolicznościowe, rę-
kodzieło np. z bibuły krepiny, karty okoliczno-
ściowe, zaproszenia oraz inne zlecone prace 
dla klientów indywidualnych;

 Sekcja opiekun osób starszych (zaświadcze-
nie ukończenia IPZS), sekcja oferuje w  pełni 
profesjonalną opiekę pielęgnacyjną i  opie-
kuńczą nad osobami starszymi, chorymi lub 
niepełnosprawnymi na terenie miasta Siedlce, 
wykonuje również usługi w  ramach praktyk 
w Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas;

 Sekcja gastronomiczna z  przyuczeniem do 
zawodu pomocy kuchennej (zaświadczenie 
ukończenia IPZS), sekcja przygotowuje: obia-
dy dla Uczestników CIS, podopiecznych Ja-
dłodajni Caritas Diecezji Siedleckiej, obiaty dla 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Siedlcach, 
podwieczorki dla świetlic socjoterapeutycznej, 
prowadzi punkt gastronomiczny w IV LO oraz 
usługi gastronomiczne dla klientów zewnętrz-
nych.

Nieodłącznymi partnerami CIS-u  jako podmiotu 
ekonomii społecznej są ośrodki wsparcia (Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej w  Siedlcach) 
i  liczne organizacje pozarządowe - przekazują 
informacje osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym o  możliwości podjęcia zatrudnienia 
socjalnego w  CIS oraz prowadzą warsztaty ra-
mach zajęć z reintegracji społecznej.

Kluczowymi partnerami Centrum są przedsiębiorcy: 

 Mostostal Siedlce – pierwszy i kluczowy zlece-
niodawca dla CIS, stałe zlecenia komercyjne 
dla sekcji ślusarz-spawacz, darowizny w posta-
ci sprzętu spawalniczego, szeroko pojęta po-
moc w organizacji praktycznej nauki zawodu;

 Kokostex – stałe zlecenia szwalnicze dla sekcji 
krawiec-szwacz;

 Galeria Siedlce – nieodpłatne udostępnianie 
miejsca handlowego pod okolicznościowe 
kiermasze wyrobów rękodzielniczych sekcji flo-
rysta-ogrodnik oraz krawiec-szwacz;

 Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas - po-
wstanie Spółdzielni w  2018 roku było bardzo 
aktywnie wspierane przez CIS w Siedlcach, Cen-
trum od 2009 roku prowadzi sekcję zawodową 
opiekun osób starszych tak więc powstanie 
Spółdzielni jest więc atrakcyjną alternatywą na 
powrót na otwarty rynek pracy absolwentów 
CIS, należy podkreślić, że 2 osoby z  Zarządu 
Spółdzielni (Zarząd jest 3-osobowy) to absol-
wenci Centrum, umiejętności i  doświadczenie, 
jakie zdobywają uczestnicy Indywidualnego 
Programu Zatrudnienia Socjalnego, gwarantują 
im też pierwszeństwo przy zatrudnieniu w Spół-
dzielni.

Wyżej wymienieni partnerzy biznesowi współdzia-
łają w  organizacji warsztatów praktycznej nauki 
zawodu w  potencjalnych miejscach pracy, praco-
dawcy mają możliwość sprawdzenia w warunkach 
zakładu pracy przyszłego pracownika co minima-
lizuje ryzyko związane z zatrudnieniem osoby dłu-
gotrwale bezrobotnej. 

Współpraca z wymienionymi podmiotami ma cha-
rakter ciągły i odpowiednio zorganizowany, zapew-
niający wzajemne uzupełnianie się realizowanych 
zadań, a tym samym daje kompleksowe wsparcie 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Adres i telefony: ul. Strużańska 2B, 05-120 Legionowo, 509 432 492
Powiat: legionowski
Adres strony: www.pasjazycia.org, https://www.facebook.com/PasjaZycia
Adres e-mail: fundacja@pasjazycia.org

Adres i telefony: ul. Kołobrzeska 11, 07-410 Ostrołęka, 503 080 623
Powiat: Ostrołęka
Adres strony: www.ssspa.pl
Adres e-mail: sspa@o2.pl

Adres i telefony: ul. Szkolna 10, 09-414 Brudzeń Duży, 793 273 557
Powiat: płocki
Adres e-mail: biuro@witaminaducha.pl

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność,  
Praca, Aktywność”

Centrum Integracji Społecznej „Witamina Ducha”
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