
 

Bezinteresowna pomoc osobom niepełnosprawnym- 

nasze systematyczne wizyty u uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ketrzynie.  

W ramach przedsięwzięć i współpracy ze środowiskiem wolnościowych nasi wychowankowie, 

razem z opiekunami, udzielają się we współpracy z osobami niepełnosprawnymi , którzy są 

podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Kilka słów o tej instytucji: „  Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Kętrzynie istnieje od 1996 roku. Jest placówką dziennego pobytu, rehabilitacji- poddanych jest 40 

osób niepełnosprawnych. W warsztacie funkcjonuje osiem pracowni :pracownia gospodarstwa 

domowego,pracownia krawiecka,pracownia stolarska,pracownia ślusarska,pracownia plastyczna,pracownia 

dziewiarska,pracownia ceramiczna,pracownia umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego. Celem 

działalności Warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, warunków w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. 

W czasie wizyt podopieczni Zakładu Poprawczego w Barczewie uczestniczą z osobami 

niepełnosprawnymi w zajęciach, w wybranych pracowniach, razem z osobami niepełnosprawnymi, wykonują 

przedmioty zaplanowane przez instruktorów zajęć. Potrafią zaopiekować się takimi osobami na przykład poprzez 

rozmowę, wspólny pobyt, zainteresowanie codziennymi problemami, wspólne zajęcia tematyczne.  W czasie 

każdego spotkania nasi wychowankowie wykazują niezwykłą życzliwość i zrozumienie dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  Każda wizyta wieńczona jest wspólnym posiłkiem wszystkich członków zajęć- codzienne 

drugie śniadanie.  

Sami nasi wychowankowie też nie pozostają obojętni na potrzeby odwiedzanych osób. W ramach 

życzliwości, pamięci przygotowują także własnoręcznie wykonane pamiątki. Jako podarunki, nasi 

wychowankowie, przekazali na własność warsztatów wykonane sztalugi drewniane, które zostały już 

wykorzystane  do zajęć w pracowni malarskiej. Na następne spotkanie przygotowywane są ramki, które zostaną 

wykorzystane na potrzeby pracowni dziewiarskiej. 

Nasza współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ketrzynie  będzie dalej kontynuowana, z małą 

przerwą na czas wakacji- warsztaty nie funkcjonują-  i rozwijana w kierunku pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, wspólnym udziale w uroczystościach na rzecz tych osób. 

Brawo chłopcy za wykazywaną życzliwość I zrozumienie w kierunku osób niepełnosprawnych, okazaną 

życzliwość i ogromne bezinteresowne serce oraz wyrazy podziękowania dla kierownictwa i pracowników 

warsztatów oraz samych uczestników- zawsze jesteśmy miło przyjmowani i goszczeni w Kętrzynie. 

 



Oto fotorelacja z pobytów:
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