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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO                              
W KUDOWIE ZDRÓJ W TERMINIE 23.07 – 02.08 2019 

  

 W dniach 23.07-02.08.2019 r. w Kudowie Zdrój odbył się warsztat socjoterapeutyczny                     
dla dzieci, młodzieży pochodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z rodzin 
dysfunkcyjnych, z rodzin o obniżonych kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób                     
z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej – podopiecznych Stowarzyszenia                                     
na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej   " Między Ludźmi". 

Oddziaływania rehabilitacyine prowadziły: 

Pedagog Elżbieta Lemańska 

Pedagog Karolina Major 

Psycholog Sylwia Janiszewska 

Psycholog Kamila Wojtasik- Żyża 

Psycholog Ewa Rajkowska-Iwaniak 

Psycholog Agnieszka Brejnakowska 

Nadzór medyczny: lek. med. Joanna Kaźmierczak – Pawlik 

Nadzór merytoryczny: pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień Anna Chałubińska 

Cele oddziaływań rehabilitacyjnych: 

• Dla osób z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej spowolnienie procesu 
chorobowego, poprawę funkcjonowanie poznawczo-społecznego, otwartość w kontaktach 
społecznych, zaufanie do własnych kompetencji życiowych. 

 Oddziaływania rehabilitacyjne dla osób z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej 
prowadziliśmy poprzez: trening umiejętności społecznych, zajęcia integracyjne,                                  
naukę konstruktywnych działań prozdrowotnych, doświadczenie zdrowego trybu życia, uruchamianie 
własnych zasobów i twórczości. Realizacji założonych celów służyło stworzenie uczestnikom 



 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI 
00-792 Warszawa, ul. Olszewska 7/9/11  •  NIP 521-333-59-80  •  KRS 0000224133 

miedzyludzmi@miedzyludzmi.pl   •   www.miedzyludzmi.pl 
 

akceptującego środowiska w postaci społeczności terapeutycznej, w której pełnione role są zbliżone 
do realnych ról z życia społecznego oraz towarzyszy codzienne obcowanie z przyrodą i kulturą.          

Ważna dla poczucia bezpieczeństwa w grupie była dostępność specjalistów oraz atmosfera 
wzajemnej życzliwości i wsparcia. Podopieczni wdrażali zdrowe formy spędzania czasu wolnego 
poprzez spacery, wycieczki, gry zespołowe na świeżym powietrzu oraz poszerzali wiedzę historyczną     
i geograficzno - przyrodniczą. Odbyła się: 

-Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój oraz Muzeum Zabawek,                                          
-Spacery po Kudowskim Parku Zdrojowym połączone z dogoterapią oraz wejście na Górę Parkową,             
-Wspólne zakupy, wyjście do kawiarni, wyjście do pijalni wód,                                                                               
-Zwiedzanie Ogrodu Japońskiego w Jarkowie i pobyt nad  zalewem w Lewinie,                                                  
-Wycieczka do Wambierzyc,                                                                                                                                  -
Wycieczka Szlakiem Ginących Zawodów.  

 Ponadto zorganizowane zostały dwa wieczory muzyczne karaoke oraz podróż meleksem       
po Kudowie Zdrój podczas, której poznawaliśmy historię miasta. 

• Integracja dzieci z różnych środowisk wychowawczych i modelowanie prawidłowych 
zachowań społecznych. 

 Dla naszych podopiecznych odbyły się:                                                                                                          
- Wycieczka autokarowa do Wrocławia (zwiedzanie Muzeum Panorama Racławicka                                   
oraz Wrocławskiego ZOO i Afrykarium),                                                                                                                   
- Wycieczka Szlakiem Ginących Zawodów,                                                                                                                   
- Spacery po Kudowskim Parku Zdrojowym,                                                                                                              
- Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, podchody, 

Plan dnia dla wszystkich uczestników warsztatu wyglądał następująco: 

            7.30     pobudka 

8.00 -  8.30    gimnastyka 

9.00 - 10.00   śniadanie 

10.00-13.00   zajęcia socjoterapeutyczne w grupach 

14.00 - 15.00 obiad 

15.00 – 18.00 czas wolny spędzany z opiekunami 

18.00 – 19.00 kolacja 

19.00-22.00  zajęcia socjoterapeutyczne w grupach 

            22.00 cisza nocna 
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Nasi podopieczni podzieleni byli na trzy grupy wiekowe: 

Grupa najmłodsza – liczyła 7 dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Głównym zadaniem  było  przygotowanie 
przez dzieci wraz z opiekunami inscenizacji muzycznej zawierającej elementy baletu. Dzieci poprzez 
zabawę, będącą podstawową formą socjoterapeutyczną, doskonaliły swoje umiejętności społeczne. 
Uczyły się prawidłowej komunikacji we wzajemnych relacjach i w kontakcie  z opiekunami. Poznawały 
konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie oraz rozpoznawały swoje mocne strony 
we wspólnym działaniu, jakim było nauczenie się choreografii do baletu. Ważnym elementem zajęć 
było poznawanie własnych uczuć i bezpiecznych sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.     
Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi takimi jak: zabawy z wykorzystaniem chusty 
Klanzy, zajęcia z elementami terapii sensorycznej (z użyciem plasteliny, malowanie farbami, 
wydzieranki z papieru, malowanie szyszek, rysowanie), zabawy integracyjne na świeżym powietrzu, 
zabawy umuzykalniające oraz ruchowe. W pracy z dziećmi wdrażane były formy pracy indywidualnej 
oraz grupowej, w zależności od potrzeb grupy oraz konkretnych dzieci.   

Grupa średnia - liczyła 11 uczestników w wieku od 12 do 13 lat. W trakcie zajęć dzieci uczyły się 

dostosowywania do obowiązujących zasad oraz przestrzegania struktury i planu dnia. Każdego dnia 

wdrażane były zdrowe formy spędzania czasu wolnego: zabawy i gry zespołowe na świeżym 

powietrzu, piesze wycieczki,  podchody. Ponadto odbyła się Spartakiada Sportowa, podczas której 

młodzież rywalizowała ze sobą w dwóch zespołach ucząc się zasad zdrowej rywalizacji. Poprzez dobór 

odpowiednich ćwiczeń socjoterapeutycznych doskonalili umiejętności społeczne tj.: nawiązywanie 

prawidłowych więzi społecznych, współpraca w grupie i dbanie o wzajemne relacje oraz kulturalnego 

zwracania się do siebie i osób dorosłych.   

Grupa najstarsza – liczyła 9 osób w wieku 13-18 lat. Każdego dnia wdrażane były zdrowe formy 

spędzania czasu wolnego: zabawy i gry zespołowe na świeżym powietrzu, piesze wycieczki,  

podchody. Ponadto odbyła się Spartakiada Sportowa, podczas której młodzież rywalizowała ze sobą 

w dwóch zespołach ucząc się zasad zdrowej rywalizacji. Poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń 

socjoterapeutycznych doskonalili umiejętności społeczne tj.: nawiązywanie prawidłowych więzi 

społecznych, współpraca w grupie i dbanie o wzajemne relacje oraz kulturalnego zwracania się do 

siebie i osób dorosłych.  

Zajęcia integrujące młodzież z grupy średniej i najstarszej to: 
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1. Warsztat na temat uzależnień, podczas którego młodzież poznała mechanizm rozwoju 

choroby oraz czynniki chroniące przed uzależnieniem. 

 

 

 

2. Zorganizowanie Spartakiady Sportowej. 

3. Wspólne zorganizowanie podchodów. 

4. Wspólne przygotowanie występu „Jaka to melodia?”,   który został przedstawiony ostatniego 

dnia pobytu na uroczystym zakończeniu warsztatów.  

 Ostatniego dnia pobytu odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów, wspólne 

podziękowania i pożegnania. Grupy zaprezentowały owoce swojej twórczej pracy przedstawiając              

na scenie własne projekty artystyczne. Następnie wszystkim uczestnikom zostały wręczone 

pamiątkowe upominki. 

 Podczas całego pobytu podopieczni mieli zapewnioną całodobową opiekę                         

psychologiczno-pedagogiczną oraz medyczną. 

W związku z warsztatem zostały poniesione następujące koszty: 

Noclegi, wyżywienie                            22.370      zł                                                                                                    

Transport podopiecznych                     3.346,73 zł                                                                                   

Ubezpieczenie NNW                                 206      zł                                                                                              

Opieka specjalistyczna            5.000      zł                                                                                       

Wycieczki, wyjścia grupowe                 2.100      zł                                                                                               

Leki i środki medyczne                              128,59 zł                                                                                        

Materiały do zajęć               231,91 zł                                                                                           

Artykuły spożywcze                                  494,91 zł                                

naszych dzieci (woda, słodycze)                                                                                                                      

Upominki              749,96 zł                                                                                              

RAZEM:                                                   34.628, 10 zł 
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 Powyższą kwotę stanowiły darowizny oraz wkład własny Stowarzyszenia. W warsztacie 

socjoterapeutycznym udział wzięło 14 podopiecznych (3 osoby z doświadczeniem przewlekłej 

choroby psychicznej oraz 11 dzieci z domów dziecka i rodzin o obniżonych kompetencjach 

opiekuńczo-wychowawczych). Całkowity koszt pobytu 1 uczestnika warsztatu wyniósł 2.473,43 zł.   

 

 

 

                               Darowizny w kwocie  26. 520 zł przekazane zostały przez: 

1. Tansfer Multisort Elektronik Sp. z o. o, Łódź  6.000 zł 

2. Urząd Gminy i Miasta Tuliszków                      4.200 zł  

3. Stowarzyszenie „ Nowy Świat” Tuliszków      4.100 zł 

4. LSI SOFTWARE S.A., Łódź         1.000 zł 

5. VEOLIA ENERGIA S.A, Łódź       1.000 zł 

6. Klub Zdrowia w Płocku              5.000 zł (w ramach realizowanego programu: Działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Podróż do zdrowia” we współpracy z Urzędem Miasta 

Płock )  

7. Darowizny od osób indywidualnych  5.220 zł  

 Pozostała kwota całkowitego kosztu warsztatu socjoterapeutycznego tj. 8.108,10 zł   stanowi 

wkład własny Stowarzyszenia „ Między Ludźmi”.  

                                                                       

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu kolejnego   
warsztatu socjoterapeutycznego dla naszych podopiecznych ! 
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