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Dzień dobry,

Tak, wróciliśmy! Bardzo się cieszymy, że po ponad rocznej przerwie, 
przybywamy do Was z kolejnym numerem. Co więcej, dzięki wsparciu 
finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przez kolejne lata będziemy spotykać się regularnie! Za nami zmiany – przede 
wszystkim zmienił się wydawca czasopisma. Po ponad 14 latach współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, nowym wydawcą 
została Fundacja Mili Ludzie. Siedzibą redakcji nadal pozostaje piękny Poznań, 
naczelny (jak widać!) wciąż ten sam. Zespół redakcyjny się jednak powiększył 
– witamy na pokładzie Kasię oraz Emilię! Żeby nie było – nadal liczymy na 
współpracę z naszymi stałymi współpracownikami – Zbyszkiem i Bartkiem 
(chłopaki, będę zaszczycony). 

Gazeta będzie wciąż bezpłatna i wydana na papierze. Tu nic się 
nie zmienia. Zachęcamy Was do odwiedzania strony internetowej 
www.wotezet.pl, gdzie pobierzecie wcześniejsze numery gazety 
w formacie pdf.

Chcielibyśmy, żeby WóTeZet stał się, w bardziej zdecydowany sposób niż 
dotychczas, platformą wymiany informacji, miejscem, w którym będziemy 
poruszać tematy być może kontrowersyjne, ale bardzo ważne dla osób 
związanych z placówkami.

Na łamach gazety nadal będziemy się spotykać z prezentacją twórczości osób 
z niepełnosprawnościami, gdyż, jak wiecie, jesteśmy wielkimi fanami i fankami prac 
plastycznych powstających w pracowniach terapii zajęciowej.

Oczywiście – dobre wydawnictwo chce pozostawać w interakcji z czytelnikami 
i czytelniczkami. Zapraszamy, piszcie do nas e-maile (redakcja@wotezet.pl) 
lub/i prywatne wiadomości na facebooku 
(facebook.com/wotezet). 

Z wiosennym pozdrowieniem

Marcin Halicki, Redaktor naczelny

od redakcji
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Zobaczyć 
niewidzialne

dostępna kultura

Za każdym razem, gdy instytucje kultury 

podejmują działania zwiększające możliwość 

skorzystania z ich oferty przez osoby 

z niepełnosprawnościami, na naszych 

twarzach pojawia się uśmiech. Dlatego 

z radością publikujemy tekst Marioli 

Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, które przygotowało bardzo ciekawą 

ofertę edukacyjną. Polecamy wizytę 

w Dziekanowicach i Lednogórze, zwłaszcza 

w okresie letnim.
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dostępna kultura

Jutro zaczyna się dziś!

Ucząc nasze dzieci dziś, powinniśmy myśleć o tym, 

jakich będziemy mieli dorosłych za kilkanaście lat. 

Edukacja według nas – edukatorów i edukatorek 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – ma 

aktywnie kształtować młodych ludzi, w oparciu 

o analizę zjawisk, jakie występują we współczesnym 

świecie. Analiza taka wskazuje wiele obszarów, 

w których należy wprowadzić zmiany, w związku 

z potencjonalnymi i istniejącymi już zagrożeniami 

jak, między innymi, brak empatii, zmniejszająca 

się tolerancja na to, co „inne”, brak zrozumienia, 

wsparcia lub niechęć wobec drugiego człowieka. 

Wielu psychologów i psycholożek twierdzi, że 

człowiek jest taki, jakie są jego doświadczenia. Nasz 

program edukacyjny pt. „(Nie)sprawni w kulturze” 

będzie opierał się na metodach nauczania Johna 

Deweya – amerykańskiego filozofa, psychologa 

i pedagoga. Podstawą treści oraz metod nauczania 

Deweya było, z jednej strony dostosowanie się 

do natury dziecka, a z drugiej wprowadzenie 

go w doświadczenie społeczeństwa, jego formy 

i tradycje. Badacz ten, tak jak i my, twierdził, 

że doświadczenie jest źródłem zdobywania 

i weryfikowania wiedzy – zgodnie z metodą 

„uczenia się przez doświadczenie”. Zgodnie z myślą 

pedagogiczną Deweya, w trakcie naszego programu 

uczestnicy i uczestniczki będą poddani działaniom 

polegającym na rozwiązywaniu różnych sytuacji/ 

problemów, w których znajduje się i których 

doświadcza osoba żyjąca z niepełnosprawnością, 

dzięki czemu bardziej poznają jej świat i dowiedzą 

się jak należy w nim postępować. Pragniemy 

poprzez nasz program wyposażyć uczestników 

i uczestniczki w specjalne kompetencje. Bowiem to 

właśnie one są w stanie integrować poszczególne 

sfery doświadczeń danej osoby i wpływać na 
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naturalnemu. My postanowiliśmy jednak stworzyć 

program, w jakim uczestnicy i uczestniczki znajdą 

się w różnych sytuacjach i zmierzą z przeróżnymi 

zadaniami, które, jak sądzimy, pozwolą im 

w późniejszym codziennym życiu zachować 

w sposób odpowiedni. Założyliśmy bowiem, że 

nie będziemy godzić się z podejściem na zasadzie 

„każdy jakoś się uczy funkcjonując społecznie”, gdyż 

to oznaczałoby, że znaczny odsetek ludzi posiada 

deficyt w zakresie kompetencji społecznych. 

Dlatego też program „(Nie)sprawni w kulturze” 

ma być pewnego rodzaju treningiem wybranych 

kompetencji społecznych.

Mariola Olejniczak, 
Kierowniczka Działu Edukacji Muzealnej

dostępna kultura

Na warsztaty „Zobaczyć 
niewidzialne” – zmysł 
wzroku, odbywające 
się w ramach programu 
(Nie)sprawni w kulturze 
obowiązują zapisy. 
Zainteresowane 
osoby prosimy 
o kontakt e-mailowy: 
eduv.mo@lednica.pl 
 
Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy, 
Dziekanowice 32, 
Lednogóra 62-261

zmianę w zakresie stosunku do siebie, innych ludzi, 

czy środowiska. Kompetencje stają się obecnie 

elementem kluczowym współczesnej edukacji, 

ponieważ zasadniczym celem kształcenia jest 

nie tyle wyposażenie odbiorców i odbiorczyń, 

uczniów i uczennic, wychowanków i wychowanek 

oraz podopiecznych w odpowiednią wiedzę, co 

głównie w takie narzędzia poznawcze i emocjonalne 

(behawioralne), które w przyszłości pomogą 

im lepiej radzić sobie z coraz bardziej złożoną 

materią życia. Kompetencje te stanowią złożone 

umiejętności warunkujące efektywność radzenia 

sobie w określonego typu sytuacjach społecznych. 

Mowa o takich kompetencjach jak: komunikowanie 

się z innymi, współpraca w grupie, dawanie 

i przyjmowanie wsparcia, empatia, rozwiązywanie 

konfliktów, przewidywanie zachowań innych osób. 

Mają one właśnie zasadnicze znaczenie dla jakości 

naszego życia. Co ważne, wysokie umiejętności 

społeczne wiążą się także z wyższymi wskaźnikami 

przystosowania do „zmian życiowych” oraz 

niższymi skłonnościami do depresji, lęku i poczucia 

samotności. Stosunkowo rzadko poddajemy 

analizie nasze zachowanie, a ten brak informacji 

zwrotnej na temat naszego zachowania bardzo 

utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia uczenie 

się nowych lub zmianę starych i niefunkcjonalnych 

sposobów wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. 

W związku z tym szkoła staje się tym miejscem, 

gdzie otwierają się możliwości planowanego 

i systematycznego kształtowania umiejętności 

społecznych młodych ludzi. Wydaje się jednak, 

że współczesna szkoła w bardzo ograniczonym 

w zakresie korzysta z tej ścieżki rozwoju ucznia. 

Trening umiejętności społecznych nie mieści 

się bowiem w obszarze jakiegoś konkretnego 

przedmiotu nauczania. Być może istnieje tendencja, 

aby te kwestie pozostawić „życiu”, czyli treningowi 
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OPEN’ER
FESTIVAL
– w poszukiwaniu 

dostępnego wydarzenia

Od kilku lat pierwsze dni lipca przedstawiciele i przedstawicielki 

Fundacji Mili Ludzie spędzają w Gdyni, wspierając organizatorów 

Open’er Festival, jednej z największych w naszym kraju imprez 

muzycznych. Oczywiście, Open’er to nie tylko muzyka: w festiwalowym 

miasteczku można obejrzeć spektakle teatralne, zapoznać się 

z wystawami muzealnymi, ale także dobrze zjeść! Dla wielu osób 

popularny festiwal to po prostu miejsce na dobrą imprezę.

dostępna kultura

fot. R
E

D
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Na teren lotniska w gdyńskiej dzielnicy 

Babie Doły co roku przyjeżdża 

bardzo duża liczba osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. Organizatorzy, 

agencja Alter Art., planując kolejne 

edycje festiwalu przygotowuje teren 

festiwalu i zapewnia wsparcie ze 

strony przeszkolonych wolontariuszy 

i wolontariuszek  dla widzów i widzek 

z różnymi dysfunkcjami.

płatności. Każdy bankomat posiada również wejście 

na słuchawki.

Większość stref gastronomicznych znajduje się 

na utwardzonym terenie. W  pozostałych strefach 

zbudowaliśmy specjalne ścieżki ułatwiające 

poruszanie się osobom na wózkach.

Platformy z widokiem na sceny znajdują się przy 

każdej z trzech głównych scen (Orange Main, Tent, 

Alter Stage). Przy każdej platformie jest toaleta 

dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wyznaczeni wolontariusze i wolontariuszki pomogą 

wszystkim zainteresowanym na nie dotrzeć oraz 

dopilnują, aby osoby nieupoważnione nie korzystały 

z tych platform. Z osobą z niepełnosprawnością 

na platformę może wejść TYLKO jedna osoba 

towarzysząca.

W każdej przestrzeni sanitarnej jest toaleta dla 

osób z niepełnosprawnościami. Toalety posiadają 

oświetlenie w środku.

ALTERKINO z przodu sali znajdzie się miejsce na 

wózki, a przy wejściu do namiotu – podjazd.

TEATR z przodu sali znajdzie się miejsce na wózki, 

a do namiotu prowadzi utwardzona droga.

Przy wejściach na teren festiwalu (od strony 

parkingu dla publiczności i od ul. Zielonej) oraz 

przy platformach dla osób uprzywilejowanych 

zlokalizowanych w pobliżu scen, osoby 

z niepełnosprawnościami znajdą pomoc naszych 

wolontariuszy i wolontariuszek. Pomogą oni i one 

w przemieszczaniu się po terenie, omijając tereny 

trawiaste oraz doradzą, jaką drogą najlepiej dostać 

się do punktów gastronomicznych.

W kolejnych numerach „WóTeZetu” 
więcej informacji, a także relacje 
z festiwalu!

RED

Poniżej szczegółowa informacja dla wszystkich osób 

wybierających się 3-6 lipca 2019 r. do Gdyni:

Dla widzów z niepełnosprawnościami, oprócz 

regularnych punktów przy wejściach, wymiana 

biletów na opaski będzie możliwa również w Punkcie 

Info przy polu namiotowym oraz w dedykowanym 

do tego celu punkcie przy wejściu na teren festiwalu 

od strony parkingu publiczności.

Dla wygody osób mających problemy 

z samodzielnym poruszaniem się przy wejściach 

posiadamy wózki inwalidzkie, dzięki którym z asystą 

wolontariuszy i wolontariuszek pomożemy dostać 

się na teren festiwalu.

Ochrona zostanie uprzedzona o możliwości 

wejścia na teren festiwalu osób niewidomych 

z psami przewodnikami (za okazaniem stosownych 

dokumentów).

Miejsca parkingowe dla osób uprzywilejowanych, 

jak osoby z niepełnosprawnościami (także 

tymczasowymi) i kobiety w ciąży, umiejscowiony 

jest tuż przy wejściu na teren festiwalu od strony 

parkingu dla publiczności (od strony Kosakowa).

Bankomat w każdej strefie gastronomicznej oraz 

na polu namiotowym jest ustawiony w taki sposób, 

by można było do niego dojechać po twardej 

powierzchni. Wszystkie transakcje są potwierdzane 

systemem dźwiękowym, co umożliwia osobom 

niewidomym i słabowidzącym swobodne dokonanie 

dostępna kultura
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Wycieczka
do ziemi 
łowickiej
i Łodzi 

z życia wtz

W wycieczce razem z nami wybrali się 

także niektórzy rodzice i opiekunowie 

oraz opiekunki uczestników. 

Ku mojej radości, ja także wybrałem 

się do centralnej Polski, a opiekowała 

się mną była terapeutka, pani Marta. 

Wiedziałem, że będzie to dla mnie 

bardzo ciężka podróż, gdyż mój stan 

zdrowia się trochę pogorszył, ale dzięki 

pomocy terapeutów dałem sobie radę. 

Podróż przebiegła spokojnie, bez żadnych 

wielkich problemów. Najpierw pojechaliśmy 

na ziemię łowicką, gdzie zwiedziliśmy Skansen 

w Maurzycach. W skansenie tym budynki 

po dawnej wsi łowickiej prezentowane są 

w dwóch układach przestrzennych. Czekał na 

nas przewodnik, z którym zwiedzaliśmy stare 

chaty oraz piękny drewniany kościółek, podczas 

gdy przewodnik o wszystkim nam opowiadał. 

Szczególnie ciekawa była opowieść o wycinance 

łowickiej, którą mogliśmy oglądać niemal w każdej 

Uczestnicy 

i uczestniczki, a także 

terapeuci i terapeutki 

z Warsztatu Terapii 

Zajęciowej 

w Czeszewie wybrali 

się na autokarową 

wycieczkę do Łowicza 

i Łodzi sierpniu 

ubiegłego roku.
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chacie i która jest symbolem ziemi łowickiej. Na 

wszystkich wycinankach motywem przewodnim 

jest kogut. Przewodnik zaprosił nas na warsztaty, 

podczas których mogliśmy ozdobić koguta w stylu 

łowickim. Każde z nas miało przygotowane 

stanowisko pracy przy stole, łącznie z przyborami. 

Pani Marta pomagała mi w ozdabianiu. Na 

zakończenie pobytu w skansenie zjedliśmy obiad 

w starej karczmie. 

Następnie udaliśmy się do Nieborowa. Tam 

zwiedziliśmy Pałac Radziwiłłów, który kiedyś 

był siedzibą rodziny Radziwiłłów. Pałac został 

zbudowany w latach 1690-96 i jest jedną 

z najokazalszych rezydencji magnackich w Polsce. 

Po zwiedzeniu pałacu udaliśmy się do małej 

przydrożnej kawiarenki na deser, na przykład 

lody, i kawę. Tam mieliśmy też szansę odpocząć. 

Następnie wróciliśmy się do autokaru, aby udać się 

w dalszą podróż do Łodzi. 

W Łodzi poszliśmy zobaczyć kamienicę 

pod nazwą Pasaż Róż. Jest ona pokryta 

lustrzanymi kafelkami, co daje taki fajny 

błyszczący efekt, widok jest naprawdę 

niesamowity, szczególnie, gdy w tysiącach 

lusterek odbija się słońce. Potem 

obowiązkowo odbyliśmy spacer po ulicy 

Piotrkowskiej. Jest to najsłynniejsza 

i najbardziej popularna ulica w Łodzi. 

Następnie czekała nas nie lada atrakcja: 

przejażdżka i zwiedzanie Łodzi zabytkowym 

tramwajem linii 120 wraz z przewodniczką. 

Wspaniale było przejechać się zabytkowym 

tramwajem i zobaczyć jak wygląda Łódź 

i słuchać przewodniczki opowiadającej nam 

jak Łódź wyglądała dawniej, a jak wygląda 

obecnie. Po zwiedzeniu Łodzi tramwajem, 

niektórzy z nas jeszcze poszli zakupić pamiątki 

z Łodzi. Po ich powrocie wsiedliśmy do 

autokaru i udaliśmy się w drogę powrotną do 

domu. Dziękujemy za udaną wycieczkę. 

Zbigniew Strugała

z życia wtz
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Rozmowa 

z Prezydium 

Ogólnopolskiego 

Forum WTZ

Pobudzić 
do działania 
środowisko 
WTZfot. X

X
X

X
X

X
X

X
X

Spotkanie prezydium OFWTZ (od lewej siedzą: 
Patrycja Rojek (brak regionu) i Iwona Puchalska 
(Śląsk), Łukasz Owczarek (Mazowsze), Iwona 
Hejducka (Wielkopolska) oraz Krzysztof 
Flaszowski (Małopolska)

rozmowa



Marcin Halicki: Od jak dawna działa 
Ogólnopolskie Forum WTZ i jak powstało?
Ogólnopolskie Forum WTZ: Pierwsza próba 

zjednoczenia działań środowiska kierowników/ 

kierowniczek i pracowników/ pracownic Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Polsce została podjęta w roku 

2012. Dopiero jednak w roku 2015 z inicjatywy jednej 

z kierowniczek WTZ Pani Marzeny Blajdy, zostało 

zorganizowane w Krakowie spotkanie przedstawicieli 

z większości województw. W trakcie obrad zostały 

określone: formuła działania, cele oraz zadania 

naszego ruchu. Spośród uczestników/czek tego 

spotkania zostało wybrane prezydium OFWTZ, które 

reprezentuje nasze środowisko w rozmowach ze 

stroną rządową. Wartym podkreślić fakt, że OFWTZ 

jest ruchem nieformalnym, skupiającym w swoich 

szeregach ludzi, którym na sercu leży problem osób 

z niepełnosprawnością, jak również właściwy proces 

terapeutyczny prowadzony w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej. 

MH: Jakie główne problemy związane 
z funkcjonowaniem ośrodków wskazalibyście 
Państwo obecnie?
OFWTZ: Podstawowa sprawa to poziom 

finansowania działalności naszych placówek. 

Problem ten był i jest zgłaszany przez środowisko 

związane z warsztatami poprzedniej i obecnej 

stronie rządowej od 2008 roku. Zamrożenie 

waloryzacji kwoty dofinansowania, ze środków 

PFRON, kosztów działalności WTZ-ów spowodowało 

powolne ich zubożenie. Tak naprawdę poprzednia 

strona rządowa poważniej zaczęła traktować nasze 

postulaty w roku 2015. Członkowie i członkinie 

OFWTZ odbyli wiele spotkań, napisali wiele 

monitów, lobbowali wśród posłów, senatorów, aby 

po wielu latach ten problem został dostrzeżony. 

Jednak dopiero w roku 2016, czyli za kadencji 

obecnego rządu, dostaliśmy pierwsze wsparcie 

w postaci podniesienia miesięcznej kwoty 

dofinansowania o 100 zł. Niestety strona rządowa 

nie poszła za ciosem. W roku 2017 kwota algorytmu 

nie zostało podniesiona. W roku 2018 po wielu 

staraniach i zabiegach otrzymaliśmy kolejne 50 zł 

oraz gwarancję podniesienia tego dofinansowania 

o 100 zł w latach 2019 i 2020. Oczywiście prezydium 

OFWTZ od razu zastrzegło, że te kwoty pozostaną 

niewystarczające i znacząco odczuwalne dla 

budżetów Warsztatów. Pozwolą ewentualnie 

przetrwać tym placówkom, lecz zdecydowanie nie 

rozwijać. I niestety mieliśmy rację.

Kiedy w roku 2017 rząd zainicjował całoroczne 

konsultacje społeczne w ramach Programu „Za 

Życiem” – Konsultacje Plus”, OFWTZ aktywnie brało 

udział w pracach nad propozycjami systemowych 

rozwiązań zmierzających do ulepszenia WTZ-ów. 

Wiele naszych uwag i propozycji zostało 

uwzględnionych przez stronę rządową. Niestety nie 

dotyczy to najważniejszego wniosku, który zwracał 

uwagę na fakt, iż żadne, nawet najlepsze rozwiązania, 

nie będą skuteczne bez uzyskania stabilnego, płynnie 

rosnącego poziomu finansowania Warsztatów, 

co ważne w kwocie adekwatnej do ponoszonych 

kosztów ich działalności. 

Ten żenujący poziom finansowania naszej 

działalności rzutuje na wiele aspektów 

funkcjonowania Warsztatów. Najważniejszym 

jest bardzo niskie wynagrodzenia personelu, 

posiadającego wysokie kwalifikacje 

i długoletnie doświadczenie w pracy z osobami 

z niepełnosprawnością. Powoduje to stale 

narastający proces odpływu kadry do innych 

systemów – najczęściej edukacji lub służby zdrowia, 

które oferują o wiele lepsze warunki pracy i płacy. 

Bez odpowiednio wykwalifikowanych i odpowiednio 

zmotywowanych pracowników rozwój naszych 

placówek nie będzie możliwy. 

Drugim poważnym problemem jest niedostateczna 

liczba środków finansowych na remonty 

i modernizację bazy lokalowej oraz wymianę 

zużytego wyposażenia. Kierownicy i kierowniczki 

WTZ robią, co mogą, aby realizować te zadania. 

W wielu przypadkach jest to przysłowiowe łatanie 

dziury, a nie kompleksowa i systematyczna poprawa 

sytuacji. 
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Kolejnym problemem są stale rosnące 

koszty utrzymania placówek, takich jak 

ceny mediów, paliwa niezbędnego do 

dowozów uczestników i uczestniczek, 

czy nawet podstawowych produktów. 

Rzutuje to również na poziom terapii, 

bo jak wytłumaczyć uczestnikowi/

czce, który/a od lat ma wypłacaną taką 

samą kwotę środków do wykorzystania 

w ramach treningu ekonomicznego 

i coraz mniej za nią może kupić. Naszych 

placówek przy obecnym poziomie 

finansowania nie stać na podniesienie 

tej kwoty. 

Te problemy przedstawiliśmy po raz 

kolejny Panu Ministrowi Krzysztofowi 

Michalkiewiczowi oraz Pani Prezes 

PFRON Marlenie Malag na spotkaniu 

w ministerstwie 5 kwietnia 2019 r. 

Ufamy, że tym razem te kwestie zostaną 

rozwiązane w sposób adekwatny 

do potrzeb i oczekiwań naszego 

środowiska. 

MH: Jakie działania związane ze wzmacnianiem 
środowiska warsztatów terapii zajęciowej 
obecnie Państwo prowadzicie?
OFWTZ: O niektórych z nich wspomnieliśmy 

przed chwilą Najważniejszym celem jest 

integracja środowiska pracowników i pracownic, 

kierowników i kierowniczek WTZ-ów, a także 

osób zarządzających jednostkami prowadzącymi 

nasze placówki. Organami prowadzącymi są 

samorządy, lecz przede wszystkim organizacje 

pozarządowe, o różnych światopoglądach, 

priorytetach i sposobach patrzenia na problemy 

osób z niepełnosprawnościami. To powodowało, że 

z początku proces integracji środowiska odbywał 

się bardzo powoli. Aczkolwiek z roku na rok jest 

coraz lepiej. Widocznie efekty naszych starań są 

dostrzegane i doceniane przez coraz liczniejszą 

rzeszę osób. Nasze działania nakierowane są na 

organizowanie spotkań umożliwiających wymianę 

doświadczeń na poziomie gminnym, wojewódzkim 

i ogólnopolskim. Uczestniczymy w konsultacjach 

związanych z pojawiającymi się projektami zmian 

legislacyjnych regulujących system wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami. Nieocenionym 

narzędziem komunikacji jest Internet, dzięki 

któremu wymiana informacji jest natychmiastowa. 

Mamy świadomość, że tylko zjednoczenie 

naszego środowiska, pozwoli nam na osiągnięcie 

oczekiwanych celów. Wnioski z naszych spotkań są 

przekazywane stronie rządowej, PFRON, posłom 

i posłankom, senatorom i senatorkom w formie 

pism, w trakcie oficjalnych lub nawet kuluarowych 

rozmów. Mamy poczucie, a nawet pewność, że 

Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej 

jako ruch społeczny oraz osoby z nim związane 

są coraz bardziej rozpoznawalne i postrzegane 

jako partnerzy i partnerki w rozmowach, przez 

polityków i polityczki różnych opcji, którzy i które 

mają wpływ na kreowanie polityki wsparcia 

osób z niepełnosprawnością. To jest chyba 

nasz największy sukces a zarazem podstawa do 

osiągnięcia kolejnych celów. 

MH: Ile WTZ zaangażowanych jest 
w Waszą działalność?
OFWTZ: Jak już zostało powiedziane Ogólnopolskie 

Forum WTZ to ruch społeczny, aczkolwiek 

niesformalizowany. Składa się on z 16 wojewódzkich 

ruchów/organizacji, z których część już 

przekształciła się w stowarzyszenia lub fundacje. 

Szacujemy, iż w nasz ruch zaangażowanych jest ok. 

50% warsztatów terapii zajęciowej, a kolejnych ok. 

30% jest zainteresowanych naszymi działaniami. 

W każdym województwie jest także kilka osób, 

które stanowią motor napędowy działań naszego 

ruchu. Nie będziemy wymieniać z imienia 

i nazwiska tych osób, gdyż działają one społecznie, 

nie dla poklasku, ale dla ogólnego dobra osób 

z niepełnosprawnościami. Jednak korzystając 

z okazji jako prezydium pragniemy tym osobom 

serdecznie podziękować, za poświęcony czas 

i wysiłek w działaniu na rzecz naszego ruchu. 

Wracając do pytania, nie prowadzimy ewidencji. 
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Próbujemy po prostu pobudzić do działania osoby 

związane z Warsztatami. Bez poparcia i aktywnego 

zaangażowania warsztatów będzie nam, jako 

OFWTZ, trudniej dotrzeć z argumentami do 

rządzących. 

MH: Czy w kontekście trwającego obecnie 
protestu nauczycieli i nauczycielek, widzicie 
Państwo potrzebę podobnych działań w skali 
ogólnopolskiej?
OFWTZ: W negocjacjach wszystkie scenariusze 

należy brać pod uwagę. Oczywiście 

przeprowadzenie tak drastycznych działań jest 

rzeczą ostateczną, gdy wyczerpią się wszystkie 

inne możliwości doprowadzenia rozmów do 

satysfakcjonującego dla obu stron kompromisu. Nie 

chcemy oceniać obecnej sytuacji w edukacji. Jednak 

przytoczymy tylko jedno porównanie związane 

z poziomem finansowania w obu systemach. Na 

jednego ucznia/uczennicę z niepełnosprawnością 

miesięczny koszt finansowania nauki w szkole może 

osiągać ok. 6000,00 zł. 

W momencie, gdy ta sama osoba 

z niepełnosprawnością, zakończy naukę i trafi do 

WTZ, poziom miesięcznego finansowania jego/

jej udziału w zajęcia rehabilitacyjnych spada do 

poziomu 1647,00 zł. Tak potężna dysproporcja 

wzbudza w środowisku pracowników Warsztatów 

wysoki poziom frustracji i niezadowolenia. Tym 

bardziej że z roku na rok rosną oczekiwania 

i wymagania wobec tej grupy pracowniczej. 

Przedstawiliśmy ten oraz wcześniej przytoczone 

problemy wraz z propozycjami naprawy tej sytuacji. 

Ufamy, że kolejne, zaplanowane na maj br., rozmowy 

z Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem 

zakończą się szybkim sukcesem. 

MH: WóTeZet dociera w formie 
papierowej do 170 warsztatów w całym 
kraju – co chcielibyście przekazać naszym 
czytelnikom i czytelniczkom?
OFWTZ: Zachęcamy do aktywności i odwagi 

w działaniu na rzecz naszego środowiska. 

Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej 

jest formułą otwartą dla wszystkich, którzy 

pragną dobra osób z niepełnosprawnościami 

oraz personelu tych placówek. Zapraszamy do 

współpracy i nawiązania kontaktu z lokalnym 

koordynatorem/ką wojewódzkim/ą, bądź 

bezpośrednio drogą e-mailową z Prezydium 

OFWTZ, adres Prezydium to ofwtz@wp.pl. Bieżące 

informacje są dostępne na profilu OFWTZ na 

Facebooku. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

MH: Bardzo dziękuję za rozmowę. Na pewno 
do kwestii poruszonych w rozmowie będziemy 
wracać w kolejnych numerach WóTeZetu.

Na pytania odpowiadali/ły: Patrycja 
Rojek, Iwona Puchalska, Łukasz Owczarek, 
Iwona Hejducka oraz Krzysztof Flaszowski 
z Prezydium OFWTZ

WóTeZet

kwiecień 2019

17

fot. X
X

X
X

X
X

X
X

X

Jedno z cyklicznych spotkań 
przedstawicielstw wojewódzkich 
Forów WTZ

rozmowa



WóTeZet

kwiecień 2019

18

GALERIA
TAK
100%
codzienności
 

Galeria TAK to jedno 

z miejsc, które 

towarzyszy nam od 

samego początku 

WóTeZetu. 

Postanowiliśmy zajrzeć 

na ul. Mielżyńskiego 

27/29 w Poznaniu, aby 

sprawdzić, co nowego 

u naszych przyjaciół 

i przyjaciółek.

Prace 
Justyny Matysiak, 
rezydentki Galerii 

Tak podczas 
Supermarket 

– Stockholm 
Independent Art Fair

dostępna kultura
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TAK zajmuje się art brut/
outsider art/ brut now. Od 
przeszło dziesięciu lat realizuje 
projekty, m.in. „NiktzNikąd”, 
„Utopię waszą utopię! Outsider 
art”, „Uwaga! Zarządzam pełne 
zanurzenie/ outsider art” oraz 
„Czarna Bandera/ outsider 
art”. Łączą one różne dziedziny 
kultury oraz różnych twórców 
i twórczynie, od profesjonalistów 
i profesjonalistek z oficjalnego 
obiegu sztuki po artystów 
i artystki odizolowanych/e 
społecznie, od sztuki głównego 
nurtu po tę tworzoną przez 
outsiderów i outsiderki. 
Galeria w swoich działaniach 
skupia się na różnego rodzaju 
wykluczeniach, zapraszając do 
współpracy twórców i twórczynie 
spoza oficjalnego obiegu 
sztuki. Outsiderzy i outsiderki 
traktują swoje działania jako 
rytuał, jedną z niezbędnych 
czynności, bez których nie mogą 
się obyć. Obsesja, maniakalne 
zapisy, zaszyfrowanie przekazu, 
operowanie materiałem 
znalezionym, DIY – to tylko 
niektóre z cech szczególnych brut 
artu i „królestwa śmietników”.

Spacer po wystawie „Hi, how are you”

Tegoroczny projekt pt. „100% codzienności” 
stawia na aktywistyczne działania 
outsiderów i outsiderek oraz posłannicze 
hasła mające na celu ochronę świata: 
zaprowadzenie pokoju na świecie i ochronę 
natury. Głosimy hasło aktywistki – /
outsiderki Meliny Riccio DRZEWA ZAMIAST 
POMNIKÓW. Projekt ten dzięki połączeniu 
outsider art z kontekstem sztuki i życia, 
podda obserwacji zarówno część wspólną, 
jak i część własną działań outsiderów 
i outsiderek w „poszerzonym polu sztuki”.

RED (na podst. materiałów 
otrzymanych z Galerii TAK)

dostępna kultura
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a
lerii Ta

k (2)



WóTeZet

kwiecień 2019

20

TRUDNA
SZTUKA
ROZMOWY 
TERAPEUTY
Z RODZICEM
OSOBY 
Z NIEPEŁNO-
SPRAWNO-
ŚCIAMI
cz. 1 

Natalia Przybylska

Konsultacje artykułu: 

dr Paulina Gołaska, psycholożka, 

terapeutka, Terapia relacyjna

terapia
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Można, a nawet trzeba! Bez zrozumienia pomiędzy 

tymi dwoma, jakże ważnymi, osobami w procesie 

rozwoju dziecka, trudno liczyć na jego spójną terapię. 

Dobra komunikacja to lepszy efekt terapeutyczny. 

Bez porozumienia trudno będzie osiągnąć 

oczekiwane efekty. Dlatego właśnie warto zawalczyć 

o ten, jakże ważny, element współpracy. 

Od dziewięciu lat spotykam się z przeróżnymi 

terapeutami mojego niepełnosprawnego syna 

i niejednokrotnie widzę, że mury, które narosły 

między rodzicem, a osobą wspierającą rozwój jego 

dziecka, są do zburzenia. Można, a nawet trzeba tego 

dokonywać. 

Niedawno, podczas prowadzonego przeze mnie 

szkolenia z komunikacji, miałam okazję pracować na 

jednej sali szkoleniowej zarówno z rodzicami dzieci 

z niepełnosprawnościami, jaki i z terapeut(k) ami 

WTZ. Doszło do zaskakującej wymiany zdań. Otóż 

rodzice uznali, że nie czują się słuchani, gdy próbują 

uwrażliwić terapeutów i terapeutki na specyficzne 

wyzwania swego dziecka. Dzieje się tak, bowiem 

pierwsza grupa ma przeświadczenie, że druga 

żyje w przekonaniu, iż wszystko wie lepiej i to, jak 

się okazuje, jest jedną z najistotniejszych cegiełek 

budujących ów mur. Jakże zaskakującym było 

usłyszeć z ust terapeutów i terapeutek, że wiele 

by dało rzetelne wprowadzenie przez rodziców 

w indywidualne potrzeby ich dziecka! 

O co rzecz się zatem rozbija? O niedomówienia! 

Czego tak często brakuje w relacji rodzic 

– specjalist(k)a? SZCZEROŚCI, jasnych komunikatów 

płynących z obu stron. Terapeut(k)a mógłby/

mogłaby po prostu zapytać: „na co powinienem/nam 

zwrócić uwagę, by umieć pomóc Pani/Pana dziecku, 

lub zapobiec niebezpiecznym zachowaniom?” 

Natomiast rodzic mógłby poinformować 

terapeut(k)ę tymi słowami: „czuł(a)bym się 

spokojniejszy/a, gdybym mógł/mogła podzielić 

się z Panią/Panem swoimi spostrzeżeniami 

i doświadczeniami płynącymi z obserwacji syna/

córki, czy może mi Pan/i poświęcić chwilę?” 

Rodzicu, to jest twoje dziecko, masz prawo 

i obowiązek zabiegać o jego/jej bezpieczeństwo 

i rozwój. Masz prawo dzielić się swoją wiedzą. 

Natomiast Ty, drogi/a terapeut(k)o, nie musisz 

wiedzieć wszystkiego i bardzo dobrze, jeśli 

zadajesz pytania, które ułatwią ci pracę. Po co 

korzystać z metody prób i błędów? Uczynienie 

siebie nawzajem [terapeut(k)a rodzica, a rodzic 

terapeut(k)ę] ważnym ogniwem procesu terapii 

dziecka jest niezwykle ważne. Spójrz, jeśli zadasz 

powyższe pytanie to, jako rodzic, uwalniasz się od 

lęku, by nie urazić terapeuty/ki i/lub zasugerować 

braku kompetencji, a jako terapeut(k)a masz szansę 

zbudowania z rodzicem porozumienia bazującego na 

stworzeniu szansy do dobrej współpracy. 

Ach, ta trudność komunikacji na linii rodzic 

– terapeut(k)a. Skąd się bierze? Jakie 

stereotypy wokół niej narosły? Czy można ją 

jakoś podreperować, dać szansę na głębokie 

porozumienie obu stron?

terapia
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Kolejną cegiełką budującą mury jest narzucanie 

rodzicom zbyt dużej odpowiedzialności za rozwój 

dziecka. Wielu terapeutów i terapeutek chciałoby, by 

rodzic był kolejną osobą w łańcuszku specjalistów 

towarzyszących danemu dziecku. Jestem od lat 

w procesie wielopłaszczyznowej terapii własnego 

dziecka, w którym towarzyszy nam kilkunastu 

specjalistów i specjalistek z różnych dziedzin terapii. 

Patrząc na ich złożoną i wymagającą ogromnego 

wysiłku pracę, zadaję sobie pytanie: czy moje 

dziecko nie ma prawa do zwykłego odpoczynku, do 

bycia w domu, gdzie po wytężonej pracy, którą przez 

kilka godzin podejmuje każdego dnia pod czujnym 

okiem terapeutów i terapeutek, znajduje przestrzeń 

wytchnienia? Czy moja miłość, pełna akceptacja 

i zapewnienie mu chwili oddechu, nie są wpisane 

w proces terapii? Moim zdaniem są one niezwykle 

ważne. Są równie ważne jak czas spędzony podczas 

zajęć wspierających jego rozwój, również tych 

domowych. Cała terapia naszego dziecka oparta 

jest na zabawie, na naturalnym uspołecznianiu 

(mój syn ma m.in. autyzm), na stwarzaniu sytuacji 

edukacyjnych, o których często nie ma pojęcia, a nie 

na ślęczeniu przy stoliku całymi godzinami. Myślę, 

że dzięki temu nie ma On, tak częstych w autyzmie, 

regresów, zachowań trudnych, autoagresji, czy 

depresji, która jakże często dotyka dzisiaj dzieci, 

którym stawia się wygórowane oczekiwania. Nasz 

mózg musi też mieć przestrzeń do odpoczynku.

Oczywiście są takie choroby i zaburzenia, 

które wymagają codziennej rehabilitacji, a rola 

terapeuty/ ki polega na tym by jak najmniej 

angażować w nią rodzica. Dlaczego? Gdyż nie każdy 

rodzic ma zdolności i umiejętności pedagoga/

żki specjalnego/j, czy też rehabilitanta/ki. Życie 

rodzicielskie w poczuciu, że jest niewystarczający/a, 

że powinien/na robić więcej i więcej, że kolejny 

raz się nie sprawdził/a, rodzi głębokie poczucie 

winy, a bywa, że przeradza się w niechęć i złość 

wobec własnego dziecka! Czyż jakość relacji rodzica 

z dzieckiem nie ma ogromnego znaczenia? Czy stan 

emocjonalny rodzica nie przelewa się na dziecko? 

TAK, ma znaczenie! Tak, przelewa się i to tworząc 

wielką przepaść. Z własnego doświadczenia wiem, że 

gdy terapeuci i terapeutki nie nakładają na mnie zbyt 

wielu obowiązków, paradoksalnie mam więcej sił 

i chęci do działań terapeutycznych w domu. Dlatego 

właśnie, że nie dochodzi do głosu owo frustrujące 

poczucie winy. 

Myślę, że to wielkie pole do działania dla terapeutów 

i terapeutek: umiejętność dostrzeżenia jakie dany 

rodzic ma predyspozycje do wspierania swojego 

dziecka. Bo każdy je MA, tylko każdy na inny sposób. 

Zatem drodzy terapeuci i drogie terapeutki, pytajcie 

rodziców, jak wygląda ich typowy dzień w domu, 

jakie mają pasje, zainteresowania, jak spędzają czas 

poza domem i na tym budujcie ich zaangażowanie 

wspierające rozwój dziecka, nie wymagając przy 

tym profesjonalnego podejścia terapeutycznego. 

Miłość rodzicielska ma ogromne znaczenie sama 

w sobie, a nadmierne wymagania w stosunku do 

rodzica tworzą właśnie ów mur w komunikacji, który 

jakże trudno zburzyć, budując ją na nowo, opartą na 

wzajemnym zaufaniu.
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