
 
 

 

 

 

 

 



Cele podejmowanych działań:  

 

Działania wychowawcze podjęte w takiej formie mają w szczególności na celu rozwój i 

kształtowanie społecznych kompetencji wychowanek, a także rozwój nieukształtowanej 

jeszcze w pełni ich osobowości. 

Przedstawione cele ogólne osiągane są w wyniku systematycznych i ukierunkowanych działań, 

poprzez osiąganie celów szczegółowych: 

- integracja ze środowiskiem otwartym; 

- zmiana w negatywnym postrzeganiu samej siebie poprzez: poprawę własnego wizerunku, 

wzbudzenia poczucia bycia potrzebną, poczucia naprawy krzywd, poczucia sprawczości 

własnych czynów, poczucia samospełnienia i samorealizacji, poczucia przynależności do danej 

grupy  (społeczeństwa); 

- dowartościowanie wychowanek poprzez przejawianie szacunku i podziwu dla wykonywanej 

przez nie pracy, zarówno ze strony pracowników pedagogicznych placówki, jak i uczestników    

oraz opiekunów z WTZ, a także  ze strony społeczeństwa; 

- nabywanie społecznych umiejętności: empatii, komunikowania się, współdziałania, 

współodczuwania oraz wrażliwości na los „drugiego człowieka” 

- kształtowanie systematyczności, obowiązkowości, poczucia sprawczości podjętych działań 

- kształtowanie odpowiedzialności za los człowieka, wzajemności w pomocy 

- nabywanie umiejętności opiekuńczych 

- zapobieganie stałej adaptacji wychowanek do warunków instytucjonalnych ZP 

- świadome wyrażanie swoich potrzeb i uczuć, zaspokajanie potrzeb własnych i innych osób. 

- ułatwienie wychowankom podjęcia pracy zawodowej po opuszczeniu placówki (poprzez 

nabycie przez wychowanki umiejętności czysto opiekuńczych przydatnych w dalszym 

prywatnym życiu (pełnienie roli matki, żony, córki), ale i także mających wpływ na ułatwiony 

dostęp do wykonywania pracy zawodowej. Dziewczęta – wolontariuszki otrzymują stosowne 

zaświadczenie z WTZ o kilkuletnim pełnieniu opieki nad osobami wymagającymi takiej formy 

pomocy (staż pracy). Wiele z tych dziewcząt ukończyło kurs organizowany na terenie placówki    

i otrzymało zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach – opiekunki osób starszych. Poprzez 

udział w kursie zdobyły więc wymagane uprawnienia, natomiast dzięki pracy wolontariuszki 

uzyskały kilkuletni staż pracy, podnosząc w ten sposób swoją atrakcyjność na rynku pracy. 

 



Zwięzły opis realizacji:  

 

Wychowanki / wolontariuszki uczestniczą w dobrowolnych zajęciach na terenie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach. Pomiędzy nimi a dyrekcją placówki została podpisana 

umowa dotycząca wykonywanych  przez nie czynności. Dodatkowo obydwie współpracujące ze 

sobą instytucje podpisały stosowne porozumienie  o warunkach współpracy. Podczas 

wykonywania swojej pracy wolontariuszki pozostają pod opieką swojego opiekuna 

(wychowawcy ZPiSdN w Zawierciu), a swoje obowiązki wykonują w porozumieniu                     

i w obecności instruktorów - pracowników wymienionej instytucji społecznej. Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przeznaczone są do pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami posiadającymi  

orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane do tych instytucji. Przebywają tam 

więc osoby niepełnosprawne ruchowo, a także intelektualnie. Zadaniem wychowanek jest pomoc 

tym osobom podczas odbywających się tam zajęć w pracowniach dostosowanych                                   

do psychofizycznych możliwości uczestników. Wspólne zajęcia organizowane są w kilku 

pracowniach: plastycznej, muzycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, zoologicznej 

oraz technicznej. Podczas nich nasze dziewczęta opiekują się uczestnikami warsztatów, 

uczestniczą wspólnie z nimi w zajęciach integracyjnych, w wyznaczonych terminach same takie 

zajęcia przeprowadzają na podstawie opracowanych przez siebie i skonsultowanych z opiekunem 

wolontariatu, a także zatwierdzonych przez instruktora WTZ scenariuszy zajęć. Wolontariuszki 

wykonują szereg prac technicznych, pomagają uczestnikom w czynnościach manualnych, 

samoobsługowych (przemieszczanie się, pomoc w spożywaniu posiłków, higiena osobista). 

Swoją obecnością i rozmową udzielają osobom tam przebywającym wsparcia psychicznego,        

a przy wspólnym wykonywaniu zadań często zawiązują się między nimi relacje koleżeńskie,       

a także uwidaczniają się pozytywne emocje jakie temu typu kontaktom towarzyszą. 

Zaangażowanie podczas zajęć daje także możliwość odkrycia ukrytych talentów samych 

wychowanek, powodując w nich samych samozadowolenie, twórcze spełnienie oraz poczucie 

uznania i podziwu ze strony uczestników warsztatów, ich instruktorów, a także personelu 

pedagogicznego swojej placówki. Wolontariuszki  działalność swoja świadczą jeden raz w 

tygodniu przeznaczając na ten cel kilka godzin.  Dodatkowo wolontariuszki wraz z innymi 

wychowankami z zespołu muzycznego działającego w zakładzie poprawczym wspierają 

działalność artystyczną WTZ poprzez wspólne z nimi występy w środowisku otwartym dla 

lokalnej społeczności, m.in. w starostwie powiatowym, Miejskich Ośrodkach Kultury. 

 



 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 

formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd.  

 

 

 

Z pośród wielu chętnych wychowanek do pełnienia takiej działalności, wolontariuszki 

należy dobierać  pod względem ich predyspozycji osobowościowych, umiejętności, zdolności  

oraz  zainteresowań ( w zależności od przeznaczenia danej instytucji (dzieci czy dorośli, osoby 

niepełnosprawne intelektualnie czy ruchowo, obłożnie chorzy czy wykonujący podstawowe 

czynności samoobsługowe), pracowni (jej profilu), stopnia niepełnosprawności  uczestników. 

Należy stale motywować wolontariuszki do działania, poprzez ich pozytywne 

wzmocnienia (stosowanie nagród za ich postawę), doceniane ich działań,  wzbudzanie podziwu 

w oczach rodziny, a także osób z otoczenia – pracowników i pozostałych wychowanek. 

Nie należy zbyt często angażować w te działania zupełnie nieznanych uczestnikom 

warsztatów osób, a także zmieniać wolontariuszek, z powodu odczuwalnej przez osoby 

niepełnosprawne zwiększonej niepewności i lęku przed nieznanymi osobami i sytuacjami, a 

także  z powodu przywiązywania się emocjonalnego do doskonale znanych  im dziewcząt. 

 

Trudności z środkami transportu. 

Wychowanki uczestniczące w zajęciach wolontaryjnych na tle pozostałych dziewcząt 

charakteryzują się (wg przeprowadzonych badań własnych w 2012 roku): 

-większymi umiejętnościami w porozumiewaniu się i swobodniejszą łatwością w nawiązywaniu 

kontaktów społecznych; 

- większą sympatią ze strony innych osób; 

- większą pomysłowością, zdyscyplinowaniem; 

- częstszym udziałem się w zajęciach i pracach dodatkowych;  

- częstszym otrzymywaniem nagród za swoje ogólne właściwe  funkcjonowanie w placówce  

i rzadszym stosowaniem wobec nich środków dyscyplinarnych; 

 

  



 


