
                                                                                                              

         Warszawa, 10.08.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO 
W DOBIESZKOWIE W TERMINE: 24.07.2020 r. - 03.08.2020 r.

W  dniach  24.07.2020  r.  –  03.08.2020  r.  w  Dobieszkowie  odbył  się  warsztat
socjoterapeutyczny  dla  dzieci,  młodzieży  pochodzących  z  różnych  środowisk
wychowawczych:  z  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  z  rodzin  dysfunkcyjnych,
z  rodzin  o  obniżonych  kompetencjach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  dla  osób
z doświadczeniem przewlekłej  choroby  psychicznej  podopiecznych  Klubu  Zdrowia
Stowarzyszenia.

Przez cały czas trwania warsztatu obowiązywały procedury bezpieczeństwa dotyczące
zapobiegania zarażeniu COVID-19. Procedury bezpeiczeństwa zostały przygotowane zgodnie
z  aktualnymi  wytycznymi  MZ,  GIS  i  MEN   dla  organizatorów  wypoczynku,  w  tym
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży.  Podopieczni  zostali  dokładnie  zapoznani  z  procedurami
bezpieczeństwa, wypełnili oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia oraz zostali wyposażeni
w  środki  chroniące  przed  zakażeniem  tj.  przyłbice/maseczki,  płyn  do  dezynfekcji  rąk,
rękawiczki ochronne.Każdego dnia organizatorzy warsztatu dokonywali pomiaru temperatury
ciała(rano  i  wieczorem)  oraz  przypominali  podopiecznym  o  obowiązujących  zasadach
bezpieczeństwa  również  podczas  zajęć  grupowych  tj.  noszenia  maseczek/przyłbic,
zachowywania bezpiecznego dystansu, i dezynfekcji rąk przed i po zajęciach.

I.Oddziaływania socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne oraz opiekuńcze prowadziły:

Funkcje opiekuńcze pełnili: Elżbieta Lemańska, Beata Tuzimek, Marcin Kita

Psycholog, socjoterapeuta Kamila Wojtasik-Żyża

Nadzór arteterapeutyczny: Dorota Turek,  Jagoda Ludwisiak

Nadzór medyczny: lek.med. Joanna Kaźmierczak-Pawlik

Nadzór merytoryczny: pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień Anna Chałubińska
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II.Cele oddziaływań socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych:

1. Dla  osób  z  doświadczeniem  przewlekłej  choroby  psychicznej  (podopiecznych
Klub Zdrowia Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii
Społecznej  "Między  Ludźmi")  spowolnienie  procesu  chorobowego,  poprawę
fukcjonowania  poznawczo-społecznego  oraz  wzrost  zaufania  do  własnych
kompetencji życiowych.

Oddziaływania rehabilitacyjne skierowane do 4 osób z doświadczeniem przewlekłej
choroby  psychicznej  prowadziliśmy  poprzez:  treningi  umiejętności  społecznych,  zajęcia
integracyjne,  naukę  konstruktywnych  działań  prozdrowotnych,  doświadczenie  zdrowego
trybu  życia,  uruchamianie  własnych  zasobów  i  twórczości.  Realizacji  założonych  celów
służyło  stworzenie  uczestnikom  akceptującego  środowiska  w  postaci  społeczności
terapeutycznej, w której pełnione role są zbliżone do realnych ról z życia społecznego oraz
towarzyszy codzienne obcowanie z przyrodą. Dla poczucia bezpieczeństwa w grupie ważna
była  dostępność  specjalistów:  lekarza  psychiatry,  pedagogów,  psychologa  oraz  atmosfera
wzajemnej życzliwości i wsparcia.

Działania  rehabilitacyjne  przebiegały  według  ustalonego  programu  zajęć  angażując
beneficjentów  na  poziomie  twórczym,  intelektualnym,  emocjonalnym  i  fizycznym.
Podopieczni wdrażali zdrowe formy spędzania czasu wolnego poprzez codzienne spacery na
terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz udział w spotkaniach integracyjnych.
Odbyły się:

• codzienne treningi  nordic  walking (10 tys  kroków dziennie)  po Rezerwacie Strugi
Dobieszkowskiej, podczas których podopieczni obserwowali przyrodę dokumentując
zdobytą wiedzę pięknymi zdjęciami i rysunkami.

• codzienne  gry  edukacyjne  pobudzajace  funkcje  poznawcze  tj.  Dixit,  Scrable
oraz wyzwalające dużą dawkę śmiechu.

• spotkanie  integracyjne  pt:  „  Spotkanie  z  piosenką  biesiadną,  kalamburami
i zagadkami”, na które zostały przgotowane piosenki biesiadne, kalambury i zagdki.

• wspólne  spotkanie  filmowe,  podczas  którego  oglądaliśmy  film
pt: "Cudowny chłopak".

• pożegnalne spotkanie integracyjne na zakończenie warsztatów, na którym beneficjenci
zaprezentowali program artystyczno-przyrodniczy pt: "Wyprawy do Rezerwatu Strugi
Dobieszkowskiej. Klub Amatorów Botaników", w trakacie którego czytali autorskie
fraszki o poznanych roślinach i wręczali gościom własnoręcznie wykonane kartki z
logo grupy i rysunkami roślin.
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Beneficjenci  pozostawali  w  całodobowej  opiece  psychiatrycznej  z  konsultacjami
indywidualnymi oraz psychoedukacją indywidualną i grupową.  

2. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk wychowawczych, modelowanie
prawidłowych zachowań społecznych oraz rozwijanie potencjału twórczego.

Oddziaływania  socjoterapeutyczne  kierowane  były  do  14  osobowej  grupy
dzieci i młodzieżyw wieku od 5 do 17 lat. Głównym zadaniem podopiecznych było wspólne
przygotowanie  autorskiej  bajki  i  układu  tanecznego,  które  zostały  zaprezentowane
na spotkaniu pożegnalnym. W trakcie przygotowań dzieci i młodzież samodzielnie wymyśliła
treść bajki, wykonywała stroje i rekwizyty do przedstawienia, scenografię, charakteryzację,
choreografię  oraz oprawę muzyczną.  Oddziaływania socjoterapeutyczne miały następujące
formy:  warsztaty  profilaktyczne  dotyczące  zagadnień  okresu  dojrzewania,  w  tym
zapobiegania  zachowaniom  ryzykownym  wieku  dorastania  (zażywanie  substancji
psychoaktwnych,  zbyt  wczesna  inicjacja  seksualna,  destrukcyjne  grupy  młodzieżowe
- subkultury). Prowadzenie zajęć manualnych z elementami arteterapii oraz zabawy ruchowe
na  świeżym  powietrzu.  Wszystkie  zajęcia  warsztatowe  odbywały  się  zgodnie  
z  wcześniej  ustalonym  planem  dnia.  Tematyka  poruszanych  zagadanień  w  grupach
dostosowana była do wieku rozwojowego, potrzeb i możliowści psychospołecznych naszych
podopiecznych.

W  zależności  od  potrzeb  podopieczni  korzystali  z  indywidualnego  wsparcia
psychologa   oraz arteterapeuty.

Zajęcia do południa odbywały się wspólnie. Podopieczni skupiali się na przygotowaniach
do  występu  artystycznego,  które  przeplatane  były  zabawami  i  ćwiczeniami
socjoterapeutycznymi w celu doskonalenia umiejętności społecznych i integracji grupy.

Zajęcia popołudniowe składały się z dwóch części. Pierwszą część zajęć stanowiły warsztaty
profilaktyczne.  Dzieci  i  młodzież  zostali  podzieleni  na  dwie  grupy wiekowe ze  względu
na tematykę spotkań.

Grupa  młodsza liczyła  4  dzieci  (chłopców)  w  wieku  od  10  do  11  lat  i  sytematycznie
uczestniczyła  w  warsztatach  profilaktycznych  nt:  wczesnego  okresu  dojrzewania  
i  zachodzących  zmian  psychofizycznych;  znaczenia  zasad  i  norm  społecznych  w  życiu
człowieka; znaczenia szacunuku w relacjach rówieśniczych i z osobą dorosłą; co to znaczy
być dżentelmenem w relacjach damsko-męskich.

Grupa starsza – liczyła 9 nastolatek (dziewczynek) w wieku od 11 do 17 lat i systematycznie
uczestniczyła  w  warsztatach  profilaktycznych  nt:  procesu  dojrzewania  i  zmian
psychofizycznych  zachodzących  na  poszczególnych  jego  etapach;  znaczenia  granic
psychologicznych  w  relacjach  społecznych  (w  tym  reacjach  damsko-męskich);  zachowań
ryzykownych wieku dorostania oraz znaczenia czynników chroniących; budowania systemu
wartości  i  jego znaczenia dla prawidłowego rozwoju nastolatka;  dbania o siebie  poprzez
odkrywanie swojej kobiecości/rozwijanie zainteresowań oraz uprawiane sportu.
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Podczas  zajęć  wykorzystywane  były  filmiki  edukacyjne,  karty  pracy,  ćwiczenia
socjoterapeutyczne.

W trakcie trwania warsztatów proflikatycznych najmłodsza uczestniczka była objęta
indywidualną  opieką  pedagoga.  Uczestniczyła  w  zabawach  ruchowych  na  świeżym
powietrzu,  spacerach  oraz  rozwijała  umiejętności  manualne  tj.  rysowanie  pod  okiem
specjalisty.

Druga  część  zajęć  popołudniowych  ponownie  integrowała  wszystkich  podopiecznych.
Dzieci  i  młodzież  naprzemiennie  uczestniczyli  w  zajęciach  manualnych  z  elementamii
arteterapii oraz  w zajęciach ruchowych z elementami edukacyjnych gier zespołowych (quizy
wiedzy,  zabawa  w państwa  i  miasta,  podchody).  Podczas  zajęć  manulanych  podopieczni
uczyli  się  szycia  ręcznego  wykonując  etui  na  telefon  komórkowy/kosmetyczkę,  tworzyli
biżuterię uruchamiając własny potencjał twórczy i kreatywność.W trakcie zajęć ruchowych 
i zespołowych utrwalali umiejętności współpracy i dbania o aktywnosć ruchową.

Wieczorami  cała  grupa  spotykała  się  na  oglądaniu  filmów  familijnych  
z uwzględnieniem przekazywanych treści do wieku podopiecznych.W trakcie trwania zajęć
grupowych przestrzegane były zasady bezpieczeństwa związne z reżimem sanitarnym.

Ostaniego  dnia  pobytu  odbyło  się  uroczyste  zakończenie  warsztatów,  wspólne
podziękowania  i  pożegnania.  Grupy  zaprezentowały  owoce  swojej  twórczej  pracy
przedstawiając  na  scenie  własne  projekty  artystyczne.  Następnie  wszyscy  podopieczni
Stowarzyszenia udali się na wspólne lody.

Podczas całego pobytu podopieczni mieli zapewnioną całodobową opiekę medyczną
oraz psychologiczno-pedagogiczną.

Plan dnia dla wszystkich uczestników warsztatu wyglądał następująco:

7.30                 pobudka i poranne mierzenie temperatury ciała

8.00 - 8.30       gimnastyka

9.00 - 10.00    śniadanie

10.30 – 13.30  zajęcia socjoterapeutne w grupach

14.00 – 15.30  obiad

16.00 – 19.00  zajęcia socjoterapeutyczne w grupach

19.30 – 20.30  kolacja
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21.00 – 22.30  wspólne oglądnie filmów

21.00 – 23.00  wieczorne mierzenie temperatury i cisza nocna

III. W związku z warsztatem zostały poniesione następujące koszty:

• Noclegi, wyżywienie 12.000,00 zł

• Transport podopiecznych      848,80 zł

• Ubezieczenie NNW                              250,00 zł

• Opieka specjalistyczna   3.100,00 zł

• Leki i środki medyczne                                                                                    459,67 zł

• Artykuły spożywcze (woda, lody)      300,00 zł

• Materiały do zajęć                            246,21 zł

• Materiały ochronne (przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) 23 zł/os = 230,00 zł

• Wynajem sal do zajęć                                                                                      1000,00 zł

       RAZEM: 18.434,68 zł

Powyższą  kwotę  stanowiły  darowizny  oraz  wkład  własny  Stowarzyszenia.  
W  warsztacie  socjoterapeutycznym  udział  wzięło  18  podopiecznych, w  tym  4  osoby  
z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej Klubu Zdrowia Stowarzyszenia (pobyt
sfinansowany przez Urząd Miasta  Płock),  6  dzieci  z  różnych środowisk wychowawczych
(pobyt sfinansowany przez Stowarzyszenie "Między Ludźmi") oraz 8 dzieci, których pobyt
został  sfinansowany  przez  rodziców.  Całkowity  koszt  pobytu  1  podpiecznego  warsztatu
wyniósł 1.843,46 zł.

Darowizny w kwocie   6.200,00 zł   zostały przekazane przez:

• Transfer Mutisort Elektronik SP. ZO.O. w Łodzi                      10.000,00 zł

• Urząd Miasta Płock                                                                     5.000,00 zł

(w ramach programu na rzecz osób niepełnosprawnych 

pt. "Podróż do zdrowia" realizowanego we współpracy 

ze Stowarzyszeniem "Między Ludźmi")

• Darowizny od osób indywidualnych                                          1.200,00 zł.
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Pozostała  kwota  całkowitego  kosztu  warztatu  socjoterapeutycznego  tj.  2.234,68     zł
stanowił wkład własny Stowarzyszenia "Między Ludźmi".

Wszystkim darczyńcom z całego cerca dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu

kolejnego warsztatu socjoterapeutycznego dla naszych podopiecznych!
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