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Sprawozdanie z pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień 

 w Gorzowie Wlkp. za rok 2021 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Walczaka 25 działające od 1999 roku,  mieszczą się w budynku 

przy ul. Walczaka 25. We współpracy ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie Wolontariat 

Gorzowski przeprowadzono niezbędne prace remontowo – adaptacyjne.  

Obecnie Warsztaty są placówką pozbawioną barier architektonicznych, co jest istotne ze względu na 

liczbę uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W samych pomieszczeniach w roku 2021 

zainstalowano oświetlenie typu ewakuacyjnego.  Placówka   wsparciem rehabilitacyjnym obejmuje 

50 dorosłych osób głównie z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. W roku 2021 pojawiła 

się pewna liczba osób oczekujących na miejsce, co wynika głównie z zakończenia przedłużanych 

pobytów w placówkach edukacyjnych.  Uczestnictwo jest bezpłatne, a w ramach zajęć oferowany jest 

ciepły posiłek oraz śniadanie. Posiłki przygotowują uczestnicy w ramach terapii. Warsztaty są czynne 

codziennie przez 8 godzin.  

W okresie pandemii, część posiłków była przygotowywana w sposób  zapewniający przestrzeganie 

reżimu sanitarnego – wydzielone osoby i pomieszczenia, a posiłki w miarę potrzeb były podawana w 

naczyniach jednorazowych, zaś podawanie  posiłków na porcelanie umożliwiały procedury polegające 

na systematycznym wyparzaniu i myciu naczyń.  Osoby podające posiłki, karmiące uczestników tego 

wymagających miały każdorazowo maseczki, a na rękach rękawiczki jednorazowe. W związku z 

pandemią wprowadzono zasady reżimu sanitarnego. Odpowiadały one na zalecenia dotyczące 

prowadzenia tego placówek i były dostosowane do bieżących potrzeb i w miarę potrzeby 

aktualizowane. Ogólne procedury były następujące: 

- konieczność bieżącej kontroli stanu zdrowia, w przypadku podejrzeń zachorowania, pozostanie w 

domu i powiadomienie kierownictwa  

- zorganizowanie i pomoc w szczepieniach  

- pilnowanie mycia rąk i dezynfekcji przy wejściu   

- uczestnicy są organizowani w małe, najlepiej jednorodne grupy 

- instruktorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie podziału na grupy oraz  przestrzeganie  zasad 

reżimu sanitarnego, w tym posiadanie  maseczek lub przyłbic    

- w czasie zajęć  przestrzegamy dystansu społecznego, unikamy witania się czy przytulania  

- pomieszczenia  warsztatów  wietrzymy co najmniej co godzinę  

- co dwie godziny dezynfekujemy klamki i drzwi 

- dwa razy   dziennie   dezynfekujemy meble, stoły i krzesła   

- nie kładziemy telefonów komórkowych   w miejscach ogólnodostępnych  

- dezynfekujemy telefony komórkowe oraz  sprzęt  komputerowy  
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-przestrzegamy dezynfekcji  toalet  

- co  godzinę przeprowadzamy  dezynfekcję rąk  u uczestników niepełnosprawnych ruchowo, innych 

informujemy i pilnujemy, by dokonywali takiej samodzielnej dezynfekcji  

- w czasie zajęć  prowadzimy systematyczne  działania  informacyjne na temat zasad  higieny  

- zachowujemy szczególny reżim sanitarny przy wykonywaniu czynności  higienicznych niezbędnych 

uczestnikom  

- w warsztatach w biurze znajduje się lista  uczestników z kontaktami telefonicznymi do ich lekarzy 

rodzinnych  

-  w przypadku  podejrzenia zakażenia wirusem izolujemy osobę w osobnym pomieszczeniu 

pełniącym funkcje izolatorium, kontaktujemy się z jej lekarzem rodzinnym i postępujemy zgodnie z 

jego wskazówkami    

Ograniczenia związane z pandemią nie wpłynęły negatywnie na prowadzoną rehabilitację i 

oferowane wsparcie  dla uczestników. Okresowe  wahania frekwencji przestały występować we 

wrześniu.  

Zgodnie z Ustawą warsztaty mają realizować  rehabilitację społeczną i zawodową uczestników, 

poprawiać jakość ich życia  włączając do życia społecznego, umożliwiając  pełnienie ról  społecznych 

odpowiednich do wieku i uwzględniających specyfikę niepełnosprawności. Realizacja programu ma 

prowadzić do możliwie pełnej samodzielności i samostanowienia uczestników. Tworzenie warunków 

możliwości  podmiotowości jest główną przesłanką naszej pracy.  

Oferta wsparcia dotyczy głównie osób pragnących aktywnie zmieniać swoje życie.  Aby zostać 

uczestnikiem  warsztatu trzeba  mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa  

w WTZ i być mieszkańcem Gorzowa. Realizacja programu rehabilitacji odbywa się w pracowniach 

mających uczyć umiejętności przydatnych w niezależnym życiu, także w pracy. Stąd duża część zajęć 

odbywa się w warunkach rzeczywistych, a nie modelowych. Uczestnicy warsztatów uczą się 

pomagania innym osobom niepełnosprawnym oraz seniorom przygotowując i dostarczając posiłki, 

wykonując proste czynności pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie oraz umożliwiając kontakty z 

instytucjami. Część zajęć odbywa się w Studiu Kulinarnym Gastronomika oraz Paraklubie. Zajęcia w 

Studiu kulinarnym są związane z przygotowaniem obiadów dla seniorów, które to obiady są 

następnie dostarczane przez uczestników-wolontariuszy. Kawiarnia jest także miejscem uczenia 

kultury spożywania posiłków dla uczestników tu pracujących oraz uczestników-wolontariuszy 

pracujących w różnych środowiskach.  Treningi pracy są prowadzone we współpracy z pracodawcami 

– jest to biurowiec przy Kazimierza Wielkiego, gdzie sprzątaniem i konserwacją zajmuje się 

Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie oraz Spółdzielnia Socjalna. Treningi pracy jako troska o tereny 

zielone i sprzątanie pomieszczeń realizowane są także wokół budynku Walczaka 25, gdzie mieszczą 

się Warsztaty. W miarę potrzeba uczestnicy pracują także przy porządkowaniu, głównie grabieniu liści 

na cmentarzu żydowskim. Uczestnicy także odwiedzają groby  swoich koleżanek i kolegów z 

warsztatów, instruktorów czy rodziców.   Ważną formą uczenia niezależnego życia są  prowadzone w 

Gorzowie mieszkania chronione. Niezależnego życia uczy się tutaj czworo uczestników warsztatów.  

Przygotowywane są także treningi pracy typu remontowego pod kierunkiem zatrudnionego w tym 

celu instruktora.  Stałą formą rehabilitacji są organizowane kilkuosobowe wyjazdy aktywizacyjne, 
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często połączone z wyjściami w góry. Absolwenci warsztatów podejmują zatrudnienie, korzystając 

nadal ze wsparcia placówki. Część osób pracuje w Spółdzielni  Socjalnej Warto nad Wartą. Osoby, 

które nie są w stanie realizować programu rehabilitacyjnego po kilku latach są kierowane do jednego 

ze Środowiskowych Domów  Samopomocy w Gorzowie Wlkp. Warsztaty w roku 2021 zostały 

zgłoszone do konkursu Lubuski Włącznik, promującego placówki aktywizujące osoby 

niepełnosprawne.  

 

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych  z uwzględnieniem kwot 

uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług 

W roku 2021  Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień nie  uzyskały 

przychodu ze sprzedaży produktów i usług, ponieważ nie prowadziły tego typu działalności.  

Rozliczenie roczne finansowe złożono jako odrębny dokument. 

Kwota wg  preliminarza – całość   kosztów 1 205 333,00 zł   

Kwota środków ogółem  wydatkowana w 2021 r.  na pokrycie kosztów  działalności  

WTZ    1 205 312,92 zł 

Z tego dofinansowanie ze środków PFRON  

Wykorzystano  1 084 779,92 zł 

Odsetki dodatnie 0,07 zł  

kwota wg preliminarza  1 084 800,00 zł 

do zwrotu 20,15 zł   

 

Środki własne powiatu  

Wykorzystano  120 533,00 zł  

Kwota wg preliminarza  120 533,00 zł  

Do zwrotu 0,00 zł 

 

Razem   budżet  2021  - dotacja   1 205 333,00 zł   

           Wykorzystanie dotacji  -  1 205 312,92 zł   

Do zwrotu   

PFRON  20,15 zł 

Miasto  0,00 zł 
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Razem do zwrotu  20,15 zł  

Razem  wydatki na pokrycie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ  w  2021 

roku  

            1 205 312,92 zł   

 

Praca   byłych uczestników  

W roku 2021 pracę podjęła 1 osoba z uczestników WTZ – było to 

zatrudnienie w Zakładzie Pracy Chronionej  

 

     

  
     

      

   

FREKWENCJA 2021 

  

      

 

Miesiące 

liczba dni 

obecności (l. 

dni roboczych x 

l. uczestników) 

liczba dni 

nieobecności 

% 

obecności 

% 

nieobecnośc

i 

 

 

STYCZEŃ 950 170 82,11% 17,89% 

 

LUTY 1000 130 87,00% 13,00% 

 

MARZEC 1150 237 79,39% 20,61% 

 

KWIECIEŃ 1050 146 86,10% 13,90% 

 

MAJ 1000 126 87,40% 12,60% 

 

CZERWIEC 1050 119 88,67% 11,33% 

 

LIPIEC 600 35 94,17% 5,83% 

 

SIERPIEŃ 350 20 94,29% 5,71% 

 

WRZESIEŃ 1100 43 96,09% 3,91% 

 

PAŹDZIERNI

K 1050 29 97,24% 2,76% 

 

LISTOPAD 1000 23 97,70% 2,30% 

 

GRUDZIEŃ 1150 103 91,04% 8,96% 

 

RAZEM 11450 1181 89,69% 10,31% 
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Organizacja  pracy   

Podstawową formą pracy aktywizacyjnej są pracownie. W placówce  działają 

następujące pracownie:   

1.          aktywizacji społecznej i samodzielnego życia     

2. plastyczno – techniczna 

3. gospodarstwa domowego 

4. kompetencji ogólnych i zawodowych 

5. muzyczna  i umiejętności artystycznych 

6. kompetencji praktycznych 

7.  komunikacji i multimedialna 

8. ruchu i sportu, przyrody, poznawania świata  

9. praktycznej rehabilitacji 

10. rynkowych i ekonomicznych 

 

W sumie jest to 10 etatów instruktorskich,  oraz 0,25 etatu psychologa. Warsztaty 

zatrudniają również kierowcę 0,5 etatu– opiekuna i pracownika pomocniczego - 0.25 etatu.  

W przypadku  zmian personalnych i konieczności zatrudnienia nowych instruktorów praca ich 

była wykonywana i wspomagana  przez kierownika lub zatrudnianą na umowę zlecenie osobę 

posiadającą kwalifikacje  merytoryczne i doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Widoczne są wyraźnie problemy z pozyskaniem do pracy profesjonalnej 

kadry, co jest związane z niskimi możliwościami płacowymi. W roku 2021 pojawiły się 

działania mające na celu zatrudnienie nowych osób, co przyniosło pozytywne rezultaty.  

Zgodnie z Rozporządzeniem  jeden pracownik merytoryczny przypada na 5 uczestników.  

Kadrę uzupełniają kierownik warsztatów zatrudniony na 1 etat  oraz wspomagający go 

okresowo pracownicy administracyjni (prace związane z prowadzeniem biura i dokumentacją, 

ponieważ biuro rachunkowe zajmuje się tylko kadrami i finansami), zatrudnieni na umowę 

zlecenie,  co dało w skali roku około  0,2 etatu czasu pracy etatu administracyjnego. 

Pracownicy zatrudnieni na etat to 11,75 etatu.  
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Rezultaty  

Ważne jest to, że działania aktywizacyjne podejmowane są w rzeczywistości realnej, a 

nie laboratoryjnej.  

Rezultaty są mierzone za pomocą narzędzi do realizacji Indywidualnego Programu 

Rehabilitacji.  

Przestrzenie realizacji działań w realnym świecie 

 Rozbrajamy samotność   

Wolontariat to działanie osób niepełnosprawnych mających pomagać innym 

potrzebującym pomocy. Tym samym wolontariat jest  wyprzedzeniem wprowadzanych nową 

ustawą zmian dotyczących warsztatów, a więc staży aktywizacyjnych i zawodowych.  

Wolontariusze, stażyści  z WTZ systematycznie przez całe lata pomagają  osobom starszym w 

czynnościach życia codziennego, sprzątaniu, paleniu w piecu, robieniu zakupów, 

podstawowej pielęgnacji. Wolontariusze  współpracują z GCPR w  realizacji usług 

opiekuńczych dla seniorów w miejscu  zamieszkania. Jest to forma pracy systemowej i 

zorganizowanej. Wolontariat jest formą aktywizacji społecznej, przygotowaniem do realizacji 

staży aktywizacyjnych i pracowniczych. 

Wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania przez wolontariuszy poszerzono  o 

aktywność dotyczącą systematycznego zainteresowania się sytuacją seniorów. Osoby, które 

mieszkają samotnie, dotychczas były odwiedzane co kilka dni przez wolontariuszy 

pomagających w czynnościach życia codziennego, załatwianiu spraw w instytucjach, 

zakupach.  

Wsparcie to zostaje rozszerzone o systematyczne zainteresowanie się wolontariuszy 

sytuacją seniorów. Wolontariusze codziennie, a w razie potrzeby kilka razy dziennie, 

kontaktowali się telefonicznie z seniorami, a w miarę możliwości odwiedzali podopiecznych, 

pytając o stan zdrowia lub bieżące potrzeby.  

Starsi mieszkańcy otrzymali więc dodatkowe wsparcie, pozwalające zapobiegać 

różnym krytycznym sytuacjom mogących się zdarzyć osobom samotnie mieszkającym. 

Opracowano procedury szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych – co mają zrobić 

wolontariusze, gdy otrzymają informację lub zobaczą, że starsza osoba wymaga szybkiej 

pomocy.  

 

 

Projekt Rozwój usług… projekt  unijny realizowany  w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Brata  Krystyna  
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Wsparcie dla uczestników Warsztatów poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem 

Wolontariat Gorzowski 

 Prowadzenie klubu seniora - Klub jest miejscem  spotkań seniorów, ale także  

miejsce, z którego seniorzy podejmują aktywność społeczną. W klubie opiekun otrzymuje 

codziennie informacje od seniorów uczestników, którzy potrzebują wsparcia organizacyjnego 

na zewnątrz – lekarz, zakupy, pomoc w sprzątaniu, załatwianiu spraw, czasem zabiegi 

pielęgnacyjne. Dla części seniorów organizowane są więc zajęcia w mieście lub w domach. 

Zajęcia te są realizowane przez seniorów uczestników klubu, wspieranych przez 

wolontariuszy, którymi są także uczestnicy warsztatów.   Oprócz tego w samym klubie są 

przygotowywane  posiłki dla seniorów, podopiecznych pomocy społecznej.  W 

przygotowanie obiadów włączają się seniorzy uczestnicy, a także  niepełnosprawni ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy lub Warsztatów Terapii Zajęciowej. Osoby te 

przychodzą pod opieką swoich terapeutów. Takie działanie pozwala na nawiązywanie 

kontaktów, wzajemne uczenie się, przełamywanie schematów i barier starości czy 

niepełnosprawności.  Dzięki takiej organizacji zaspakajane są potrzeby seniorów uczestników 

– aktywności, uczestnictwa społecznego, potrzeby bycia użytecznym, kontaktów z innymi 

środowiskami, wyjścia z domu, uczenia się nowych zadań, itp.  Tym samym jest to działanie 

innowacyjne i włączające się w system organizacyjny pomocy społecznej w mieście. Ważne – 

działania w ramach przygotowywania obiadów nie są finansowane ze środków  publicznych, 

tylko ze środków własnych Stowarzyszenia. Nie ma więc obawy podwójnego finansowania. 

Ważną formą  działania w ramach projektu jest także wsparcie  mieszkańców mieszkań 

chronionych – uzyskane z projektu środki finansowe posłużyły do remontu i wyposażenia 

mieszkania, w którym mieszkają uczestnicy WTZ, 

w projekcie wzięło udział 4 uczestników WTZ  

 

Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej  

Realizowany   przez Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski. 

Wsparciem asystentów zostało objętych 28 uczestników WTZ.  

 

 

Projekt prowadzenie mieszkań chronionych  

 

Wsparciem w zakresie niezależnego życia jest objętych czworo uczestników WTZ.  

Osiągnięte efekty realizacji programu indywidualnej rehabilitacji  

Celem warsztatów jest aktywizacja społeczna i zawodowa. Aktywizacja społeczna to 

wzrost samodzielności i udział w życiu społeczności lokalnej, a także wzrost samodzielności. 



8 
 

Efekty to trening samodzielności w mieszkaniach chronionych – 4 osoby, trening 

wolontariatu – 12 osób, trening kompetencji typu zawodowego – gotowanie, sprzątanie w 

Studiu Kulinarnym Gastronomika – 6 osób, trening kompetencji rynkowych i 

ekonomicznych poprzez samodzielne robienie zakupów – 7 osób, trening kulinarny – 

przygotowanie cateringu, kanapek, posiłków – 16 osób.   Trening umiejętności praktycznych 

– sprzątanie, tereny zielone -  10 osób.  Jedna   osoba podjęła pracę.  

postępy w zakresie  zaradności osobistej i samodzielności   

- cel główny w tym zakresie realizowało 15 uczestników. Analizę  dotyczącą  

osiągniętych postępów przeprowadzono na podstawie oceny realizacji celów szczegółowych 

tego zakresu. Każdy z uczestników w ramach realizacji celu głównego miał wyznaczone do 

realizacji od 2 do 4 celów  szczegółowych. Najwięcej osób – 7 osiągnęło postęp w 

zdobywaniu umiejętności życia codziennego – pranie, gotowanie, sprzątanie.  6 osób 

odnotowało postęp w dziedzinie zdobywania umiejętności dbanie o zdrowie, w tym ćwiczeń 

fizycznych, ruchu i sportu. 3 osoby osiągnęły postęp w zakresie punktualności i 

systematyczności, a po dwie w zakresie organizacji czasu wolnego.   

 

postępy w zakresie rehabilitacji społecznej  

- cel główny w tym zakresie realizowało 11 osób. Każda z nich miała wyznaczone w 

tym zakresie kilka celów szczegółowych. Najwięcej uczestników – 6,  osiągnęło postęp w 

zakresie nawiązywania kontaktów z innymi. Po 4 osoby zanotowały postęp w zakresie  

korzystania z pomocy w sytuacjach problemowych oraz korzystania z kultury. 3 osoby 

zrealizowały cel w zakresie zachowania zgodnego z oczekiwaniami społecznymi, po 1 osobie 

udziału w pomaganiu innym oraz uczestnictwa społecznego w imprezach i wydarzeniach.  

 

postępy w rehabilitacji zawodowej i kompetencji ogólnych, w tym perspektywy 

zmiany życia  

- cel główny realizowały 24 osoby, co wskazuje na mocne nastawienie w pracy 

warsztatów na uzyskiwanie kompetencji pozwalających na przygotowanie czy podjęcie pracy, 

a przez to osiąganie niezależnego życia. Najwięcej uczestników – 5 osób  osiągnęło postęp w 

zakresie umiejętności współpracy; 4 osoby w zakresie kompetencji związanych bezpośrednio 

z pracą; po 3 osoby – w zakresie rozumienia i wykonywania poleceń, komunikacji i 

rozmowy, uczenia się nowych zadań. Po 2 osoby odnotowały postęp w zakresie kultury pracy 

oraz rozwoju zainteresowań i zdolności. Pojedyncze przypadki to  umiejętność decydowania 

o własnych pieniądzach, korzystania ze wsparcia doradców, perspektywy samodzielnego 

mieszkania, umiejętności znalezienia się w nowym środowisku i korzystania, a właściwe 

obrony przez agresywnym rynkiem i marketingiem.   
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Decyzje  Rady Programowej  

Rada programowa podjęła decyzję o kontynuacji realizacji wyznaczonego celu w 

stosunku do 25 uczestników. 25 Uczestnikom zmieniono cel do realizacji na rok 2022. 

 

Współpraca ze środowiskiem  

1/ pracujemy z ponad 50  dorosłymi osobami niepełnosprawnymi współpracując  z 

dwoma    ośrodkami w Gorzowie – Środowiskowe Domy Samopomocy  

2/ od wielu lat staramy się szukać możliwości rozwoju możliwości naszego wsparcia i 

poza standardowa działalnością  realizujemy liczne projekty aktywizacyjne startując w 

konkursach organizowanych przez Unię Europejską, PFRON, Urząd Marszałkowski czy 

Urząd Wojewódzki  

3/ zależy nam na tym, żeby ludzie, z którymi pracujemy stawali się bardziej 

samodzielni w swej dorosłości, a także  by rozwijali swoje zdolności, talenty i przez to 

wchodzili w życie społeczne, czuli się potrzebni 

4/ taką formą rozwijania zdolności  są prace plastyczne, które   przygotowujemy 

odpowiadając  na potrzeby różnych instytucji – np. przedszkoli, domów pomocy społecznej, 

czy urzędu wojewódzkiego  

5/ nasi uczestnicy  otrzymują od nas profesjonalne wsparcie w organizowaniu wystaw 

czy prezentacji twórczych, a także przygotowywania ich autorskich publikacji – przykład  - 

Smak życia  

6/ staramy się, aby podejmowana aktywność naszych podopiecznych miała sens i cel, 

by nie była na pokaz, by była konkretna.  Takim konkretem jest choć troska o porządkowania 

i utrzymanie w czystości cmentarza żydowskiego, czy budynków, w których się mieszczą 

warsztaty  - wykonujemy prace porządkowe, ogrodnicze, plastyczne, dekoracyjne  

7/ dbamy o to, by nasi uczestnicy uczyli się być wśród ludzi, by nie byli traktowani 

jako ludzie zdolni do wykonywania tylko prostych prac porządkowych czy technicznych. 

Stąd rozwijany u nas od wielu lat wolontariat, gdzie niepełnosprawni pomagają innym 

niepełnosprawnym w ich domach, a także wspierają seniorów w mieszkaniach – tutaj mamy 

systematyczną współprace z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie   - ten wolontariat w  

2021 roku to było około 20 tys. godzin.  

8/ jedną z form pomagania innym jest przygotowywanie obiadów i zawożenie ich 

przez naszych uczestników do seniorów. Codziennie nasi uczestnicy dostarczają ok. 15 

obiadów  

9/ staramy się nie zamykać tylko we własnym środowisku i szukamy form 

współpracy. Takim dobrym przykładem jest współpraca z gorzowskim Gastronomikiem i 

wspólne prowadzenie kawiarni – studia kulinarnego – nasi uczestnicy pomagają w kuchni, a 
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także  obsługują klientów na  Sali. Istotne było także przygotowanie spotkań z grupą seniorów 

z Francji  

10/  ważne jest dla nas  poszukiwanie szansy na rzeczywistą samodzielność, 

niezależność i podmiotowość  niepełnosprawnych. Stąd podejmowana współpraca  ze  

środowiskami  naukowymi z Wrocławia i prowadzone badania. Efektem są m.in. publikacje, 

ale chodzi przede wszystkim o to, by szukać zmiany niekorzystnej sytuacji 

niepełnosprawnych. Takiemu poszukiwaniu służy także współpraca międzynarodowa, 

kontakty ze Stowarzyszeniem z Francji z Cherbourga, gdzie staramy się rozmawiać o różnych 

sposobach aktywizacji niepełnosprawnych i seniorów.   

11/ bardzo ważną formą dającą  szanse na autonomię i rozwój dorosłości są 

prowadzone przez nas mieszkania chronione, prowadzone we współpracy z miastem – 

obecnie mamy 6 mieszkań treningowych w Gorzowie. Ważne jest tworzenie warunków do 

realnego treningu umiejętności społecznych, jak również poszukiwania możliwości realnej 

pracy. Robimy to prowadząc spółdzielnię socjalną,  

12/ pokazana jest tutaj różnorodność form pracy i ogólnie rzecz biorąc – dostępność 

dla osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie. Okazuje się jednak, że sama 

dostępność nie jest wystarczająca dla zmiany życia i wchodzenia w życie.  

 

Gorzów Wlkp. 29.12. 2021  


