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Mija trzeci miesiąc realizacji pilotażowego programu Rehabilitacja 25 plus, w ramach 
którego 20 Uczestników będących absolwentami szkół przysposabiających do pracy, 
ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczych lub ośrodków 
rewalidacyjno - wychowawczych z lat 2016 – 2018 ma zapewnioną ciągłość 
oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności 
w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. 
 

Zajęcia realizowane w ramach pilotażowego programu Rehabilitacja 25 Plus na 
terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim oraz 
w Radlinie zostały zaplanowane w oparciu o założenia programowe projektu oraz 
pod kątem rewalidacji i usprawniania zaburzonych funkcji oraz reintegracji 
zawodowej Uczestników projektu. 
 
Podczas zajęć wykorzystuje się m.in. pracownie specjalistyczne, pracownię 
technologii, pomieszczenia kuchni treningowych, gabinet rehabilitacji ruchowej, 
pracownię do integracji sensorycznej oraz mieszkanie treningowe i kawiarnię 
treningową. 
 
Opracowane programy przez zaangażowanych do realizacji zadań projektu 
terapeutów zakładają, z uwzględnieniem możliwości psychomotorycznych 
uczestników, wyposażenie ich w możliwości bycia osobami atrakcyjnymi na rynku 
pracy, poprzez zwiększenie samooceny, aktywności, samodzielności i umiejętności 
komunikacji, w tym autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą. Udział w 
projekcie przyczyni się do przełamywania lęku przed podjęciem aktywności 
zawodowej przez uczestników. 
 
Podczas zajęć prowadzone są terapie wzmacniające poczucie własnej wartości, 
pewności siebie i względnej niezależności oraz zmniejszające nieprzystosowanie 
zawodowe i społeczne, wynikające z niepełnosprawności.  
W celu optymalizacji założonych w programie celów, osoby niepełnosprawne 
ruchowo biorące udział w projekcie mają możliwość skorzystania z zabiegów 
rehabilitacyjnych lub z integracji sensorycznej, przeprowadzanych przez 
fizjoterapeutę i specjalistę SI. Podczas zajęć bardziej sprawni uczestnicy pomagają 
swoim niepełnosprawnym ruchowo koleżankom i kolegom w przygotowaniach do 
zajęć i w sprawnym wykonywaniu różnych czynności i zadań. 
 
Uczestnicy biorą również udział w organizowanych dla nich zajęciach o charakterze 
otwartym, odbywających się na terenie placówki i poza nią oraz z wyjść 
o charakterze terapeutycznym do galerii handlowych, sklepów. 
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Wartością dodaną realizacji projektu będzie przełamywanie negatywnych 
stereotypów istniejących nadal w społeczności lokalnej, krzywdzących osoby 
niepełnosprawne.  

Zajęcia w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczego mieszczącym się na terenie 

Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie: 
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Pracownia technologii (przygotowywanie ozdób świątecznych na zbliżające się 

Święta Wielkanocne, wykonywanie karmików z drewna) 
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Zajęcia na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Wodzisławiu 

Śląskim: 

Plastyka (kształtowanie estetyki, ćwiczenia sprawności manualnej, itp. 
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Muzykoterapia (koordynacja, śpiewanie, gra na instrumentach),  
 
 

 
 
 
 
 



 

„Rehabilitacja 25 plus” 
Pilotażowy program 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30 

tel. 32 455 14 30, tel./fax: 32 454 71 06 

e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl 

  
 
 
 

Kuchnia treningowa (bhp, przepisy kulinarne, przygotowanie potraw, porządki) 
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Rehabilitacja SI (rehabilitacja niepełnosprawnych ruchowo) 
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Zabawa karnawałowa w Hotelu Amadeus – uczestnicy mieli okazję potańczyć, 

spędzić razem czas na dobrej zabawie i rozmowie. 

 

 

 

 


