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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ROZPATRYWANE 
W KATEGORIACH ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Warsztat terapii zajęciowej, jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo pla
cówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym 
aktualnie podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej 
przez terapię zajęciową, może i powinien być rozpatrywany w kategoriach organizacji 
i zarządzania. Uwagi na ten temat stworzą szerszy kontekst widzenia warsztatów 
i pozwolą zauważyć w nich nie tylko psychologicznie i społecznie ważne i użyteczne 
placówki realizacji terapii zajęciowej, nie tylko prawny twór składający się na szeroko 
rozumiany system opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, lecz także, 
a może przede wszystkim organizacje, których skuteczne działanie warunkuje zinte
growany system zarządzania: planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowa
nia oraz przydzielania i wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów do osiągnię
cia zamierzonych celów. 

Omówienie kluczowych dla tematu tego artykułu zagadnień warto poprzedzić prze
glądem stanowisk i definicji dotyczących celów zadań i form terapii zajęciowej. 

Definicja „terapii zajęciowej”

Pierwszy człon interesującego nas pojęcia to „terapia”. Greckie therapeuein ozna
cza opiekować się kimś, troszczyć się o kogoś, leczyć1. Wita Szulc w książce Sztuka 
i terapia zwróciła uwagę na fakt, że dopiero trzecie znaczenie słowa odnosi się do 
leczenia. Grecki źródłosłów podkreśla, że skuteczność leczenia tkwi w zaangażowaniu 
się terapeuty, w jego trosce o pacjenta, w opiece, którą nad nim sprawuje2. Therapeu
ein oznacza też oddawać komuś cześć3. Leczenie, metoda lecznicza musi uwzględniać 
szacunek dla osoby ludzkiej. Pacjent ma być podmiotem, a nie przedmiotem działań 
terapeutycznych. 

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, War
szawa 1987, s. 509. 

2 W. Szulc, Sztuka i terapia. Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkol
nictwa Medycznego, Warszawa 1993, s. 17. 

3 W. Kopaliński, dz. cyt. 
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Nie ma jednej definicji terapii. Autorzy analizujący ten problem podają definicje, któ
re różnią się przede wszystkim zakresem znaczeniowym pojęcia. Definicja encyklope
dyczna określa terapię jako synonim leczenia, podstawowy dział medycyny i weterynarii, 
zajmujący się przywracaniem zdrowia chorym ludziom i zwierzętom. Wedle tej definicji 
rozróżnia się: leczenie objawowe (paliatywne), polegające na usuwaniu i łagodzeniu 
objawów choroby, leczenie przyczynowe (etiologiczne), najbardziej racjonalne, skiero
wane przeciwko przyczynie wywołującej chorobę, leczenie zachowawcze - w chorobach 
wewnętrznych, zakaźnych, skórnych i innych, leczenie zabiegowe - w chirurgii. W za
leżności od stosowanych metod rozróżnia się leczenie: farmakologiczne (farmakotera
pia), dietetyczne, klimatyczne, fizykalne (fizykoterapia), promieniowaniem (radiotera
pia), oddziaływaniem psychicznym (psychoterapia) i inne. Za złożony proces leczniczy 
definicja uznaje leczenie usprawniające zwane rehabilitacją4. 

4 Encyklopedia multimedialna PWN. Cywilizacja, PWN SA, Warszawa 2000. 
5 W. Szulc, dz. cyt., s. 10. 
6 B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998, s. 11. 
7 Patrz A. Wojciechowski, Wspólny świat twórczości [w: ] „Zeszyty Artystyczne”, nr 6/1992, 

PWSSP, Poznań 1992 oraz A. Wojciechowski, Terapia przez twórczość - elementy do teorii [w: ] 
„Pedagogika” XX AUNC, UMK, Toruń 1994. 

W opozycji do tej rozległej definicji terapii można przytoczyć definicję zaczerp
niętą z książki Szulc. Ujmuje ona terapię jako postępowanie lecznicze bez użycia środ
ków farmakologicznych lub ingerencji chirurgicznej wobec osób, które źle się czują 
pod względem fizycznym i psychicznym. Do tak pojmowanej terapii autorka zalicza: 
terapię zajęciową, terapię grupową, fizykoterapię, psychoterapię i radioterapię5. 

Wyraz „terapia” pierwotnie przynależący do słownika terminów medycznych wy
kazuje nieustanny rozwój semantyczny. Przenikając do słowników innych nauk, wzbo
gaca się o nowe znaczenia i zastosowania. Można dziś mówić o interdyscyplinarności 
terminu, który znajduje zastosowanie w takich dyscyplinach naukowych, jak: psycho
logia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja. Dla wymienionych dyscyplin terapia to 
nie tylko zespól działań stosowanych wobec osób chorych, ale także wobec osób, któ
rych rozwój został zaburzony, bądź też wobec tych, którzy poszukują rozwiązania 
sytuacji trudnych. Adresatami tak rozumianej terapii stają się osoby pozostające 
w kręgu patologii społecznych: alkoholicy, narkomani, aresztanci i więźniowie, osoby 
objęte głębszymi wykolejeniami i wykazujące cechy zaawansowanej psychopatii, 
a także ofiary przestępstw. Tak pojmowana terapia obejmuje szeroki wachlarz oddzia
ływań, wśród których można wymienić: psychoterapię, socjoterapię, reedukację, kom
pensację, czy korelację6. 

Poza wymienionymi dyscyplinami, termin „terapia” pojawia się coraz częściej 
w rozważaniach z zakresu szeroko pojętej sztuki. Bez wątpienia sztuka może pełnić 
i nierzadko pełni funkcję terapeutyczną, jednakże zasadne wydają się wątpliwości nie
których badaczy tego problemu, którzy stawiają pytanie o to, czy sztuka w wielości 
swoich aspektów może być całościowo uznana za środek terapeutyczny7. Historia 
sztuki dostarcza szeregu argumentów, które umacniają te wątpliwości. Wystarczy tu 
wspomnieć chociażby losy artystów związanych z Body Art, aby uzmysłowić sobie, że 
sztuka może się stać siłą destrukcyjną zarówno dla jej twórców, jak i osób znajdują
cych się w sferze jej oddziaływań. Pomimo tych zastrzeżeń należy uznać, że alians 
terapii ze sztuką zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. 
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Szczególnym rodzajem terapii jest terapia zajęciowa. Odgrywa ona znaczącą rolę 
w psychospołecznej i psychofizycznej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Stanisław 
Piątkowski w Encyklopedii dla pielęgniarek pod redakcją Józefa Bogusza definiuje ją 
jako: 

„(... ) celowe organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą prostych narzędzi i tworzyw natural
nych (drewno, skóra, glina) w celu poprawy czynności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni 
osób usprawnianych; oprócz usprawniania ruchowego wzmacnia psychikę, służy preorientacji 
zawodowej”8. 

8 S. Piątkowski, Terapia zajęciowa [w: ] J. Bogusz (red. ), Encyklopedia dla pielęgniarek, PZWL, 
Warszawa 1989, s. 497. 

9 K. Milanowska, Techniki pracy w terapii zajęciowej, PZWL, Warszawa 1982, s. 15.
10 Encyklopedia multimedialna PWN. Cywilizacja, dz. cyt.

Definicja Piątkowskiego, sformułowana blisko ćwierć wieku temu, podkreśla naj
bardziej istotne cechy działań określanych mianem terapii zajęciowej, jednak z per
spektywy minionego czasu wydaje się niekompletną wymagającą dopełnienia, przesu
nięcia pewnych akcentów. 

Kazimiera Milanowska w książce Techniki pracy w terapii zajęciowej definiuje te
rapię zajęciowąjako

„(... ) określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, zalecone przez leka
rza, a prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie chore
mu sprawności fizycznej i psychicznej”9. 

Definicja Milanowskiej kładzie silny nacisk na kompetencje, fachowość działań te
rapeutycznych oraz na ich fizyczny i umysłowy charakter. 

Według definicji encyklopedycznej „terapia zajęciowa to forma terapii wykorzy
stywana zwłaszcza w lecznictwie psychiatrycznym, polegająca na uczestnictwie cho
rych w różnych formach celowej, zorganizowanej aktywności o charakterze odtwór
czym, wytwórczym lub twórczym (arteterapia). Jej zadaniem jest przeciwdziałanie 
zanikaniu inicjatywy i narastaniu bierności chorych. Autorzy definicji podkreślają że 
terapia zajęciowa zawiera wiele elementów psychoterapii dostępnych nawet osobom 
chorym o nasilonych zaburzeniach psychicznych. Formą terapii zajęciowej, którą wy
szczególnia definicja, jest terapia pracą w której zajęcia mają postać zorganizowanej 
i opłacanej działalności produkcyjnej lub usługowej, a ich charakter terapeutyczny 
polega na przywracaniu umiejętności funkcjonowania w roli zawodowej, pobudzaniu 
aktywności i zainteresowań oraz poczucia samorealizacji”10. Przytoczoną definicję 
warto poszerzyć o dwie uwagi. Terapia zajęciowa musi zostać dostosowana do psycho
fizycznych potrzeb i możliwości pacjenta, a także musi zostać wsparta innymi działa
niami leczniczymi i rehabilitacyjnymi. Wtedy i tylko wtedy zajęcie będzie miało wy
miar terapeutyczny. W przeciwnym przypadku może się przerodzić w czynność trau
matyczną W terapii zajęciowej samo zajęcie, czynność jest środkiem prowadzącym do 
osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie. 
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Krótki rys historycznego rozwoju terapii zajęciowej

To, czym jest dzisiaj terapia zajęciowa, należy uznać za efekt sięgających starożyt
ności i trwających po dzień dzisiejszy rozważań teoretycznych i praktycznych zasto
sowań zajęcia w szeroko pojętym lecznictwie. Już w starożytnym Egipcie grę i pracę 
zalecano jako najlepszy środek terapeutyczny dla umysłowo chorych, a rzymski lekarz 
Klaudiusz Galen11 12 w jednej ze swoich rozpraw pisał, że zajęcie jest najlepszym natu
ralnym lekarzem i podstawą szczęścia człowieka .

11 Galen, Claudius Galenus (ok. 130 - ok. 200 r. n.e.), lekarz rzymski pochodzenia greckiego; od 
161 roku w Rzymie, przyboczny lekarz cesarzy. W poglądach medycznych był kontynuatorem dzieła 
Hipokratesa, które rozwinął, uporządkował i upowszechnił. Niektóre wprowadzone przez Galena 
terminy z patologii są w użyciu jeszcze obecnie. Galen byl twórcą wiedzy o postaciach leków. Twier
dził, że od formy, w jakiej są podawane, zależy ich działanie. Wprowadził nowe postacie leków 
(preparaty galenowe) oraz wiele nowych środków leczniczych, w tym terapię poprzez zajęcia. Usys
tematyzował przepisy sporządzania leków. Na jego przepisach opierała się niemal cała terapia przez 
następnych 16 wieków. Sprostował wiele błędnych pojęć z dziedziny anatomii i fizjologii. Źródło: 
Encyklopedia multimedialna PWN. Cywilizacja, dz. cyt.

12 Cytat za: K. Milanowska, Techniki pracy..., dz. cyt., s. 14.
13 Philippe Pinel (1745-1826), psychiatra francuski, jeden z twórców nowoczesnej psychiatrii, 

naczelny lekarz paryskich szpitali psychiatrycznych: Bicetre (od 1793) i Salpetriere (od 1795). Od 
1803 roku profesor patologii w Ecole de Medecine w Paryżu i członek francuskiej Akademii Nauk. 
Zapoczątkował reformę opieki nad chorymi psychicznie. Zniósł środki krępujące, takie jak kajdany, 
kaftany bezpieczeństwa. Wraz ze swym uczniem J.E. Esąuirolem opracował nowe metody postępo
wania z chorymi, polegające głównie na terapii zajęciowej i terapii przez pracę. Zorganizował wedle 
nowych zasad wiele szpitali psychiatrycznych. Źródło: Encyklopedia multimedialna PWN. Cywiliza
cja, dz. cyt.

H K. Milanowska, Terapia zajęciowa, PZWL, Warszawa 1965, s. 12.

Rozwój szpitalnictwa pod koniec XVIII i na początku XIX wieku pozwolił na upo
wszechnienie terapii poprzez zajęcie i pracę w odniesieniu do pacjentów umysłowo 
chorych. Za pioniera nowożytnej terapii zajęciowej uznaje się doktora Philippe Pinela13 
z Francji. Pinel, wykorzystując zajęcie i pracę w leczeniu swoich umysłowo chorych 
pacjentów, zaobserwował, że bodźce w postaci ruchu i ćwiczeń powodują zwiększenie 
ich aktywności. Jego pacjenci w wyniku terapii stawali się bardziej czynni, pilni i me
todyczni. Zajęcia mające charakter pracy bądź rozrywki skutecznie powstrzymywały 
ich od bezsensownego chodzenia i dawały im „zdrowe zmęczenie i ożywczy sen”14.

Skuteczne zastosowanie terapii zajęciowej przez Pinela zrodziło zainteresowanie 
i upowszechniło tę formę leczenia w innych krajach. Przede wszystkim wprowadzano 
terapię zajęciową do programu lecznictwa psychiatrycznego, jednak już na początku 
XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii terapia zajęciowa zastosowa
na została jako metoda lecznicza wobec pensjonariuszy domów starców i pacjentów 
przewlekle chorych.

Wzrost zainteresowania nową formą terapii w wyżej wymienionych krajach sty
mulował rozwój systemu kształcenia terapeutów zajęciowych. W 1917 roku powstało 
w USA Amerykańskie Towarzystwo Terapeutów Zajęciowych. Towarzystwo rozwi
nęło szeroką działalność edukacyjną i popularyzatorską. Zaczęło wydawać własne 
czasopismo „Archives of Occupational Therapy” i organizować sieć szkół i specjali
stycznych szkoleń.
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W czasie II wojny światowej terapia zajęciowa została zastosowana przez aliantów 
na szeroką skalę. Celem kompleksowej rehabilitacji z wykorzystaniem zajęcia jako 
środka terapeutycznego było szybkie przywrócenie sprawności bojowej rannych żoł
nierzy. Po wojnie rozwój rehabilitacji stymulowany był przez rozwiązania prawne 
związane z ochroną pracownika oraz przez firmy ubezpieczeniowe, zainteresowane 
minimalizacją skutków wypadków i zmniejszeniem wypłacanych odszkodowań. Tera
pia zajęciowa upowszechniała się w coraz większej liczbie specjalności medycznych. 
Poza oddziałami dla umysłowo i psychicznie chorych oraz domami spokojnej starości, 
wprowadzona została do szpitali ortopedycznych, reumatologicznych, gruźliczych oraz 
na oddziały urazowe.

Rozwój terapii zajęciowej w Polsce wykazuje daleko idące analogie do jej rozwoju 
w wyżej wymienionych krajach. Na przełomie XIX i XX wieku terapia zajęciowa zo
stała wprowadzona na oddziały dla psychicznie i umysłowo chorych w Tworkach, 
Gnieźnie, Poznaniu i Swieciu, a następnie do zakładów dla starców i nieuleczalnie 
chorych oraz do sanatoriów dla gruźlików. Po II wojnie światowej znaczący wzrost 
populacji inwalidów zrodził konieczność bardziej dynamicznego rozwoju lecznictwa 
rehabilitacyjnego i nauczania, w którym terapia zajęciowa - obok fizykoterapii, gimna
styki leczniczej, psychoterapii wykonywania czynności codziennych - odgrywała 
istotną rolę. W Organizacji ochrony zdrowia pod redakcją Janusza Indulskiego wy
szczególnione zostały następujące stacjonarne ośrodki rehabilitacji leczniczej, realizu
jące terapię zajęciową: kliniki rehabilitacyjne akademii medycznych, terenowe szpitale 
lub oddziały rehabilitacyjne przy szpitalach wojewódzkich i sanatoria rehabilitacyjne15. 
Poza stacjonarnymi, szeroko pojętą rehabilitację prowadziły ośrodki ambulatoryjne: 
poradnie i przychodnie rehabilitacyjne. W 1984 roku istniało ich 25. Baza łóżkowa 
w ośrodkach stacjonarnych wynosiła 8000. Pięć specjalistycznych ośrodków opieki 
zdrowotnej, dysponujących liczbą 2500 łóżek, prowadziło kompleksową rehabilitację 
(leczniczą, zawodową i społeczną)16. Przytoczone liczby wskazują, że choć rehabilita
cji towarzyszyły w socjalistycznej Polsce wielkie polityczne i społeczne hasła, to 
obejmowała ona znikomą grupę inwalidzkiej społeczności. Choć przez wiele lat mó
wiono o potrzebie integracji i partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych, to 
praktyczne działania w tym zakresie sprowadzały się do niewielkiej procentowo grupy 
osób zdolnych do zatrudnienia w ramach spółdzielczości inwalidzkiej, a osoby z cięż
kim kalectwem pozostawały na marginesie życia społecznego.

15 J. Indulski (red.), Organizacja ochrony zdrowia, PZWL, Warszawa 1984, s. 324.
16 Tamże, s. 325.

Przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczne, jakie nastąpiły w Polsce po 
1989 roku, doprowadziły do zmiany spojrzenia na rehabilitację osób niepełnospraw
nych i ich psychofizyczną aktywizację. Poza przesłankami natury humanistycznej, 
znaczącą rolę odegrały przesłanki ekonomiczne. Na przykładzie państw zachodniej 
Europy zauważono, że nakłady na rehabilitację zmniejszają wielokrotnie wydatki 
z budżetu państwa na pomoc społeczną. Przekonanie, że skuteczna rehabilitacja poza 
niemierzalnymi w kategoriach liczbowych korzyściami natury psychospołecznej ma 
też i bardzo konkretny, ekonomiczny wymiar, legło u podstaw koncepcji organizacji 
warsztatów terapii zajęciowej.

WTZ są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo placówkami, stwarzającymi 
osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualnie podjęcie 
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pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęcio
wą. Warsztaty terapii zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego 
uczestnika. Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez: ogólne usprawnianie, 
rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 
osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, m.in. przez rozwój 
umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania 
o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, 
a także poprawę kondycji psychicznej, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu 
różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie psychofizycznych sprawności koniecz
nych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodo
wych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej 
pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego. Blisko 350 WTZ powstałych w latach 
1991-2002 objęło fachową opieką inwalidów z najcięższymi dysfunkcjami, dając im 
szansę na godne życie, a ich rodzinom niosąc konkretną pomoc.

Zasady pracy rehabilitacyjnej

Terapia zajęciowa, podobnie jak każda inna forma psychofizycznego usprawnienia, 
musi się opierać na respektowaniu uniwersalnych zasad pracy rehabilitacyjnej. Zasady 
te odnajdujemy w Pedagogice specjalnej pod redakcją Władysława Dykcika:

1) zasada sukcesu,
2) zasada integracji doświadczeń percepcyjnych, ruchowych i językowych w tre

ningu różnych funkcji poznawczych,
3) zasada aktywnego, wielostronnego mobilizowania pacjenta do wykonywania za

dań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń,
4) zasada doboru odpowiednich metod, środków i technik terapii zajęciowej,
5) zasada wyzwalania otwartości, bezpośredniości i spontaniczności w kontaktach 

interpersonalnych, szczególnie w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim i rówieśniczym,
6) zasada akceptacji i tolerancji,
7) zasada respektowania wolności i autonomii osób niepełnosprawnych,
8) zasada stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągania zamierzonych celów 

pracy rehabilitacyjnej,
9) zasada uczenia życia w środowisku,
10) zasada całościowego, komplementarnego, wszechstronnego, zintegrowanego 

podejścia do osoby niepełnosprawnej i postrzeganie jej jako całości fizycznej, psy
chicznej i społecznej, żyjącej w konkretnym środowisku1'.

Poza wyżej wymienionymi zasadami uniwersalnymi konieczne jest respektowanie 
tych, które Dykcik określa mianem zasad współżycia i współdziałania osób niepełno
sprawnych w środowisku ludzi zdrowych. Pierwsza z nich to zasada personalizacji. 
Podkreśla ona, że osoba niepełnosprawna musi być traktowana podmiotowo. Pomimo 
posiadanych dysfunkcji pozostaje osobą ludzką i jako taka powinna być traktowana 
z należnym szacunkiem przez specjalistów, pod których opieką się znajduje. Druga

17 W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe WAM, Poznań 1998, s. 70-74. 
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z zasad mówi o konieczności wczesnej diagnozy i normalizacji życia osoby niepełno
sprawnej. W myśl tej zasady niezbędne jest możliwie najszybsze podjęcie działań 
zmierzających do stworzenia osobie niepełnosprawnej optymalnych warunków roz
woju i życia w środowisku osób zdrowych. Konieczne jest też oddziaływanie na oto
czenie osób zdrowych, skłonienie ich do zagwarantowania osobie niepełnosprawnej 
warunków godnego życia w ich naturalnym środowisku. Trzecia z zasad to zasada 
odpowiedzialności za prywatny i publiczny los osoby niepełnosprawnej. Ta odpowie
dzialność nie może zostać sprowadzona tylko do działalności charytatywno-filantro- 
pijnej, lecz musi się przejawiać w przekonaniu o konieczności zagwarantowania oso
bom niepełnosprawnym możliwości bezpiecznego współistnienia. Kolejna z zasad, 
zasada subsydiarności (pomocniczości) polega na wspieraniu niepełnosprawnego 
w jego wysiłku na rzecz uczenia się, dojrzewania, samorealizacji i współdziałania 
z otoczeniem. Pomoc w tych działaniach to conditio sine qua non skutecznej terapii. 
Piąta zasada dotyczy poszerzania autonomii osób niepełnosprawnych. Autonomia ta 
pojmowana jest przez Dykcika jako doświadczenie pełni człowieczeństwa oraz cel 
rozwoju i wychowania. W poszerzaniu autonomii osób niepełnosprawnych niezbędne 
jest kierowanie się ich interesem życiowym i wspieranie ich samodzielności w rozwią
zywaniu praktycznych i poznawczych problemów. Kolejna z zasad to zasada indywi
dualizacji. Wszelkie działania terapeutyczno-wychowawcze powinny być dostosowane 
dla każdego z niepełnosprawnych indywidualnie. Pozwoli to na każdorazowe 
uwzględnienie specyficznych cech i potrzeb osób poddawanych terapii, jak też katego
rii ich schorzeń. Przestrzeganie tej zasady umożliwi optymalizację działań terapeutycz
nych. Poza tym skutecznie wyeliminuje niebezpieczeństwo podejścia rutynowego, 
stojącego w sprzeczności z większością wymienionych powyżej zasad (zwłaszcza 
z zasadą personalizacji i poszerzania autonomii). Ostatnią zasadą wyszczególnioną 
przez Dykcika jest zasada wielospecjalistycznego podejścia i współpracy z rodziną. 
Podkreśla ona konieczność wielokierunkowego oddziaływania terapeutycznego i włą
czenia w ten proces najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej .

Bardziej ogólnej klasyfikacji zasad, których respektowanie jest niezbędne w pracy 
rehabilitacyjnej, dokonał Lipkowski. Wyszczególnił on pięć zasad: akceptacji, pomo
cy, indywidualizacji, terapii pedagogicznej, współpracy z rodziną* 19. Zasady Lipkow- 
skiego zawierają te same postulaty działań, co wyrażone w klasyfikacji pochodzącej 
z książki Dykcika. Wprawdzie dotyczą one w głównej mierze pracy z dziećmi do
tkniętymi oligofrenią, jednak można je z powodzeniem odnieść do pracy z szeroko 
pojmowaną populacją niepełnosprawnych.

8 Zasady współżycia i współdziałania osób niepełnosprawnych w środowisku osób zdrowych 
omówiono na podstawie: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, dz. cyt., s. 70-73.

19 J. Wyczesany, Oligofrenopedagogika, Oficyna Wydaw. Impuls, Kraków 1998, s. 47.

Cele, zadania i formy realizacji terapii zajęciowej

Terapia zajęciowa, podporządkowana zasadom zawartym powyżej, służy realizacji 
trzech zasadniczych celów: usprawnieniu fizycznemu, usprawnieniu psychicznemu, 
daniu wytycznych odnośnie do wyboru zawodu lub ewentualnego przekwalifikowania.
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Usprawnienie fizyczne poprzez terapię zajęciową ma doprowadzić do przywrócenia 
funkcji utraconych w wyniku choroby lub wyrobienia mechanizmów zastępczych, 
które pozwolą osobie niepełnosprawnej na samodzielne wykonywanie przynajmniej 
prostych czynności życia codziennego. Realizacja powyższego celu musi zostać 
wsparta innymi działaniami: fizykoterapią, gimnastyką leczniczą, zaopatrzeniem 
w protezy i aparaty rehabilitacyjne oraz nauczeniem niepełnosprawnych posługiwania 
się nimi, wreszcie w razie potrzeby farmakoterapią.

Usprawnienie psychiczne w terapii zajęciowej dokonuje się równolegle z fizycz
nym. Odpowiedni dobór zajęć wpływa uspokajająco, pozwala zapomnieć o kalectwie, 
uczy nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zasad współżycia z otoczeniem 
i rozwija aktywność życiową, wreszcie wspomaga akceptację własnej niepełnospraw
ności i związanej z nią odmiennej roli społecznej. W usprawnianiu psychicznym ważne 
jest wsparcie terapii zajęciowej działaniami z zakresu psychoterapii.

Realizacja trzeciego z celów terapii zajęciowej, danie wytycznych odnośnie do wy
boru zawodu, zatrudnienia lub ewentualnego przekwalifikowania osoby niepełno
sprawnej zależy od rezultatów osiąganych w realizacji fizycznego i psychicznego 
usprawnienia i musi uwzględniać, poza psychofizycznymi predyspozycjami niepełno
sprawnego, sytuację na rynku pracy, a w szczególności istniejące i przewidywane 
w najbliższej przyszłości zapotrzebowania kadrowe w danych zawodach. W związku 
z tym istotną rolę odgrywa współpraca pomiędzy ośrodkiem prowadzącym terapię 
zajęciową, a urzędami pracy, specjalistami do spraw zatrudnienia, zakładami pracy, 
w tym pracy chronionej itp.

Analiza celów dokonana powyżej wskazuje, że ich osiągnięcie zależy od zaanga
żowania w ich realizację działań spoza zakresu terapii zajęciowej i współpracy z in
stytucjami i organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych. Poza wsparciem 
terapii zajęciowej powyższymi działaniami, skuteczność jej realizacji zależy w głównej 
mierze od przekonania osoby niepełnosprawnej o zasadności podejmowanych wobec 
niej działań. To przekonanie warunkuje powodzenie terapii, a z kolei zauważalne dla 
niepełnosprawnego pozytywne efekty jej działania utwierdzają go w tym przekonaniu i 
wspomagają dalszy proces terapeutyczny.

Sposób i zakres realizacji każdego z celów terapii zajęciowej jest określany indywi
dualnie dla każdego z pacjentów. W procesie przekładania celów terapii na konkretne 
zadania, działania terapeutyczne należy pamiętać o uwzględnieniu takich czynników, 
jak: wiek podopiecznego, jego potrzeby, zainteresowania, upodobania, predyspozycje, 
rodzaj schorzenia, które posiada, stopień jego aktywności i samodzielności fizycznej, 
psychicznej i społecznej. Należy też pamiętać o zachowaniu zasad, które formułuje 
Kozaczuk w książce Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Zasady te sta
nowią, że sukces musi zależeć od wysiłku, zaangażowania podopiecznego, a jego aspi
racje, ambicje powinny wzrastać adekwatnie do wzrostu możliwości ich realizacji; 
należy unikać zlecania wykonywania prac bezcelowych, wymagających długiego czasu 
realizacji i niemających ani estetycznego, ani praktycznego znaczenia; praca powinna 
być tak dobrana, aby wpływać na podopiecznego uspokajająco i mobilizująco; każdej 
pracy musi towarzyszyć zamierzony, jasno określony cel, wysiłek i upór w działaniu, 
a także pozytywny wynik podjętych działań; prace wykonywane w ramach terapii za
jęciowej powinny łączyć w sobie element piękna i użyteczności; proponowane formy 
terapii zajęciowej muszą być dostosowane indywidualnie dla każdego z podopiecz
nych; należy przede wszystkim widzieć w osobie, z którą pracujemy i której niesiemy 
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pomoc, człowieka. Ważne jest też patrzenie przez pryzmat wybranej techniki, metody 
i formy terapii zajęciowej. Takie pełne spojrzenie pozwoli zrozumieć podopiecznego 
i najpełniej przekazać mu swoje umiejętności20.

20 L. Kozaczuk, Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Przewodnik metodyczny, Śląsk, 
Katowice 1999, s. 41.

21 B. Kaja, dz. cyt., s. 17.
22 Tamże, s. 17.
23 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, tom 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 

1989, s. 587.

Zasady te warto uzupełnić o wytyczne Zienkiewicza odnośnie do każdej z form od
działywania terapeutycznego, które przytacza Kaja w Zarysie terapii dziecka. Punktem 
wyjścia terapii, musi być diagnoza. Należy przestrzegać aktywnego, samodzielnego 
i dobrowolnego uczestnictwa podopiecznych w zajęciach, które powinna charaktery
zować różnorodność form i metod. Należy też unikać w trakcie zajęć nadmiernego 
wysiłku podopiecznych, rywalizacji między nimi i zbytniej werbalizacji. Wreszcie 
ocena efektów zajęć winna być przychylna21. Ostatni postulat wymaga podkreślenia. 
W terapii zajęciowej leczniczo oddziałuje sam przebieg czynności, działań, a nie ich 
ostateczny efekt. Oczywiście ważne jest wyznaczenie celu, rezultatu oczekiwanego, 
jednak nie w kategoriach wartościujących, które w razie niepowodzenia działania mo
głyby zrodzić u podopiecznego stres, frustrację czy zniechęcenie do podejmowania 
kolejnych zajęć. Dla przykładu, zadaniem realizowanym w pracowni stolarskiej po
winno być zrobienie wieszaka na odzież, a nie estetycznego wieszaka. Estetyka w tym 
wypadku jest oczywiście pożądana, ale niespełnienie tego wymogu nie powinno pod
ważać wartości podjętej przez podopiecznego pracy.

Kaja w swej książce przytacza wymogi, którym, zdaniem Zienkiewicza, powinna 
sprostać terapia. Są nimi: aktywizacja i usprawnienie czynności fizycznych, pobudza
nie i wzmacnianie pozytywnych dynamizmów rozwojowych (w obszarach niezaburzo- 
nych), rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, kompensowanie braków, stwarzanie 
możliwości odreagowania konfliktów i korekta nieodpowiednich nawyków22 23.

Terapia zajęciowa jako zjawisko złożone podlega różnorakim podziałom. Podsta
wowe kryteria tych podziałów to: zakres działań leczniczych, podmiot tych działań, 
formy realizacji.

Poza wymienionymi kryteriami podziału terapii zajęciowej można stosować i inne: 
wiek pacjentów, rodzaj schorzeń, miejsce prowadzenia terapii, czas jej trwania, koszt itp.

Pierwszy z zastosowanych podziałów rozróżnia terapię zajęciową ogólną i specjal
ną. Ideę takiego rozróżnienia wyjaśnia Doroszewska. Jej zdaniem, terapia zajęciowa 
ma ogólnie usprawniać i normować ośrodkowy układ nerwowy i procesy emocjonalne, 
wtedy nazywamy ją terapią zajęciową ogólną, albo ma za zadanie wybiórcze oddzia
ływanie lecznicze na pewne specjalnie tego potrzebujące czynności ustroju, czy to 
w zakresie wyższej czynności nerwowej, czy w zakresie czynności kinestetycznych, 
czy innych, i wtedy nazywamy ją terapią zajęciową specjalną2 .

Drugi podział, którego kryterium stanowi podmiot działań terapeutycznych, wyod
rębnia terapię zajęciową indywidualną, przyłóżkową i grupową. Terapia zajęciowa 
indywidualna ma na celu zaangażowanie podopiecznego w indywidualną pracę, zaję
cie, które odpowiada jego chęciom, możliwościom, zainteresowaniom. Terapia zaję
ciowa przyłóżkową jest w istocie odmianą terapii indywidualnej z pacjentem leżącym. 
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W terapii tej szczególną rolę odgrywa odpowiednie zabezpieczenie, przygotowanie 
warsztatu pracy (pulpity do pisania, czy rysunku, ramy do prac tkackich zawieszone 
nad łóżkiem). Terapia zajęciowa grupowa polega na włączeniu jednostek w działania 
zespołowe. Terapia ta służy rozwijaniu umiejętności werbalnej komunikacji i integracji 
podejmowanych działań.

Trzecie kryterium podziału terapii odnosi się do konkretnych form jej realizacji. 
Lucyna Kozaczuk wyszczególniła wśród tych form następujące: zajęcia plastyczne 
(malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, modelowanie, wspólne tworzenie 
obrazu, ceramika, pakowanie prezentów); choreoterapię (taniec); przygotowanie 
i udział w spektaklach teatralnych; terapię opartą na słowie (recytowanie, pisanie wier
szy, pogadanki, dyskusje, opowiadanie, rozmowy, wymiana myśli); ludoterapię (gry 
i zabawy); kontakt z otoczeniem; muzykoterapię (śpiewanie piosenek, słuchanie mu
zyki, ćwiczenia rytmiczne, rozpoznawanie dźwięków); silwoterapię (kontakt z przyro
dą); ergoterapię (krawiectwo, tkactwo, haft, szydełkowanie, stolarstwo, wykonywanie 
czynności porządkowych); wykonywanie kartek świątecznych, ozdób choinkowych, 
pisanek, zabawek24.

24 L. Kozaczuk, dz. cyt., s. 42.
25 Tamże, s. 43.
26 B. Kaja, dz. cyt., s. 17.

Zaprezentowany wachlarz form realizacji terapii zajęciowej trudno uznać za za
mknięty. Obejmuje on formy najbardziej popularne, które mogą być poszerzane o inne, 
oczekiwane przez podopiecznych i będące w zakresie umiejętności terapeutów i moż
liwości infrastrukturalnych i finansowych ośrodka terapeutycznego. Kozaczuk zwró
ciła uwagę, że wymienione przez nią formy realizacji terapii zajęciowej pozwalają 
zarówno na bierny, jak i czynny udział podopiecznych i mogą być realizowane cy
klicznie lub okazjonalnie. W pierwszym przypadku formy te określiła mianem audyto- 
ryjnych, w drugim - aktywizacyjnych25.

Wielość i różnorodność form realizacji terapii zajęciowej odpowiada wielości i róż
norodności schorzeń, które są przedmiotem terapeutycznego oddziaływania. Zienkie
wicz dokonał podziału form terapii zajęciowej ze względu na skuteczność ich oddzia
ływania w konkretnych zaburzeniach organizmu. I tak przy zaburzeniach koordynacji 
Zienkiewicz proponuje: rytmikę, taniec, gimnastykę; przy zaburzeniach psychomoto
rycznych, zwłaszcza orientacji przestrzennej: lepienie, rzeźbienie, modelowanie; przy 
postawach lękowych i aspołecznych: gry ruchowe, wycieczki, uprawianie sportu; przy 
stanach napięć i przygnębienia: tańce, zajęcia artystyczne i zabawy prowokujące do 
śmiechu; w przypadkach zaburzeń charakterologicznych z tendencjami aspołecznymi: 
hodowle, zajęcia w ogródku, inne prace społecznie użyteczne; wreszcie przy nadpobu
dliwości psychoruchowej: rozwiązywanie łamigłówek, pisanie kronik, zajęcia ręczne, 
słuchanie spokojnej muzyki, rytmikę, kąpiel26.

Terapia zajęciowa stanowi bez wątpienia ważny element szeroko pojmowanej or
ganizacji ochrony zdrowia i opieki społecznej. O wartościach jej stosowania można 
mówić w wielu aspektach: społecznym, zdrowotnym, ekonomicznym, psychologicz
nym, kulturowym i innych.

W aspekcie społecznym terapia zajęciowa umożliwia człowiekowi kalekiemu odzy
skanie zdolności do życia w społeczeństwie. Pozwala mu na przystosowanie się do 
pełnienia odmiennej roli społecznej (w rodzinie, miejscu pracy) i do nowych form 
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uczestnictwa w życiu społecznym. Aspekt zdrowotny terapii zajęciowej obejmuje od
działywania psychofizyczne służące przywróceniu funkcji utraconych w wyniku cho
roby lub wyrobieniu mechanizmów zastępczych. Wartość terapii zajęciowej w aspek
cie ekonomicznym sprowadza się do tego, że nakłady na nią zmniejszają wielokrotnie 
wydatki z budżetu państwa na pomoc społeczną. Ponadto terapia daje szansę osobom 
niepełnosprawnym na odzyskanie zdolności do pracy i zarobkowania oraz promuje nie 
ich kalectwo, lecz aktywność w jego przezwyciężaniu. Z psychologicznego punktu 
widzenia terapia zajęciowa przynosi osobie niepełnosprawnej ulgę w cierpieniu, łago
dzi jej trudności w radzeniu sobie z własnymi problemami, pomaga jej w przezwycię
żaniu anomalii myślenia, emocji czy zachowania, wspomaga proces akceptacji własne
go kalectwa i służy nabywaniu i/lub rozwojowi jej umiejętności wchodzenia w inter
personalne kontakty z otoczeniem. Wreszcie należy zauważyć, że terapia zajęciowa ma 
znaczenie kulturowe. Jedną z miar kultury społeczeństwa jest jego stosunek do osób 
niepełnosprawnych i do problemu niepełnosprawności. Terapia zajęciowa stanowi 
ważną jakość w kształtowaniu tego stosunku. Aktywizując osoby niepełnosprawne 
i zdrowe do realizacji zadań terapeutycznych, przyczynia się do integracji społecznej 
tych pierwszych i do zmiany postrzegania niepełnosprawnych i ich potrzeb w środowi
sku tych drugich. Kulturowa wartość i znaczenie terapii zajęciowej przejawia się też 
w kulturotwórczym znaczeniu samego zajęcia i pracy.

Warsztaty terapii zajęciowej jako organizacje

Jako trwałe elementy kultury cywilizacji, organizacje umożliwiają swoim członkom 
realizację celów, których osiągnięcie byłoby dla nich niemożliwe, lub znacznie utrudnio
ne, gdyby dążyli do nich sami. Według definicji Stonera, organizacje to dwie lub więcej 
osób współpracujących w ramach określonej struktury stosunków dla osiągnięcia okre
ślonego celu. Ich zasadniczymi elementami są cele (zamiary), plany (programy) i zaso
by27: ludzie i rzeczy. Podział pracy, obowiązków, kompetencji, kwalifikacji, hierarchia, 
struktura, zdolność do samodzielnego określania celów i w razie konieczności do ich 
modyfikacji, możliwość dochodzenia do celu różnymi drogami, zdolność do utrwalania 
wypracowanych wzorców działania i do wymiany swych składników, wreszcie względne 
wyodrębnienie z otoczenia, to podstawowe wyznaczniki organizacji.

27 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, JR, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999, s. 20.

Rozwój teorii organizacji i zarządzania był i jest związany w głównej mierze z roz
wojem przedsiębiorstw. Warsztaty terapii zajęciowej wedle przytoczonych uwag sta
nowią organizacje, które opierają się na współzależności pomiędzy ich elementami 
składowymi i otoczeniem. Pomimo zasadności tego stwierdzenia, należy zaznaczyć, że 
WTZ wykazują szczególne, tylko sobie i sobie podobnym organizacjom właściwe 
cechy. Wprawdzie, można widzieć w nich cechy quasi-przedsiębiorstwa, tj. podmiotu 
gospodarczego wyodrębnionego pod względem ekonomicznym, organizacyjnym 
i prawnym, obejmującego jeden zakład produkcyjny i/lub usługowy bądź większą ich 
liczbę, jednak: o znikomym w stosunku do tych drugich budżecie, o ograniczonej swo
bodzie w zakresie wyboru branży i ewentualnej możliwości jej rozszerzenia bądź 
zmiany. Specyfika warsztatów w porównaniu z innymi organizacjami produkcyjno- 
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-usługowymi wyraża się też w celach, które realizuje. W porównaniu z przedsiębior
stwami warsztat terapii zajęciowej ma ściślej określony przez prawo zakres i sposób 
realizacji swych celów. Celem nadrzędnym warsztatu jest stworzenie osobom niepełno
sprawnym możliwości udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię 
zajęciową. W tak sformułowanym celu brak jest nastawienia na zysk pojmowany 
w kategoriach ekonomicznych, gdy tymczasem osiągnięcie zysku jest podstawowym 
celem działań przedsiębiorstw. Warsztaty terapii zajęciowej są organizacjami non-profit.

Oprócz prawa, cele i formy ich realizacji przez warsztat zdeterminowane są jego 
miejscem w systemie opieki zdrowotnej i społecznej, grupami interesów różnych pod
miotów składających się na sektor ochrony zdrowia i opieki społecznej, wreszcie gru
pami interesów pacjentów i ich rodzin.

Plany i proces planowania w warsztacie terapii zajęciowej

Proces planowania w warsztatach terapii zajęciowej, podobnie jak w każdej innej 
organizacji, jest nieodzowny. Obejmuje on wszystkie aspekty działania warsztatu. 
W procesie tym istotne jest ustalenie hierarchii planów. Na jej szczycie powinna się 
znaleźć misja - ogólny cel organizacji, uzasadniający jej istnienie. W przypadku 
warsztatów terapii zajęciowej ich misją, celem nadrzędnym jest stwarzanie osobom 
niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualnie podjęcie pracy 
możliwości udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową.

Misji organizacji muszą zostać podporządkowane plany strategiczne, wytyczające 
zasadnicze kierunki działania organizacji i określające jej ogólne cele. Dla warsztatu 
terapii zajęciowej takimi kierunkami działań i ogólnymi celami są całościowe uspraw
nianie, rozwijanie przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej uczestników 
warsztatu, przygotowanie ich do życia w środowisku społecznym, poprawa ich kondy
cji psychicznej, rozwijanie ich psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy itp.

Planom strategicznym należy podporządkować plany operacyjne, które zawierają 
szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania lub wdrożenia planów strategicznych 
w codziennych działaniach operacyjnych organizacji. W zależności od tego, czy mamy 
do czynienia z działaniami niepowtarzalnymi, czy powtarzalnymi, rozróżniamy plany 
jednorazowe i trwale obowiązujące28.

Tamże, s. 291-292.

Plany jednorazowe dotyczą szczegółowego przebiegu działań i rozwiązywania pro
blemów, które nie występują w sposób powtarzalny. Przykładami takich planów są 
programy, projekty i preliminarze budżetowe. Programy można zdefiniować jako wy
tyczne odnośnie do zbioru konkretnych działań podejmowanych przez daną część or
ganizacji, jednorazowo, w ściśle określonym terminie, w konkretnym celu i zgodnie 
z ustaloną kolejnością. Projekty są mniejszymi częściami programu. Preliminarze bu
dżetowe to z kolei plany jednorazowe określające w kategoriach ilościowych środki 
przeznaczone na planową działalność w ustalonym okresie. Warunkują one skuteczną 
realizację programów i projektów działalności organizacji. W WTZ programy mogą 
dotyczyć pracy całego warsztatu, kierownika, pracowni terapii, gabinetu pielęgniar
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skiego czy gimnastyki leczniczej, kierowcy, księgowego, innych jednostek organiza
cyjnych, wreszcie indywidualnej rehabilitacji uczestnika warsztatu w dłuższym hory
zoncie czasowym (miesiąc, kwartał, rok). Projekty wykazujące większy stopień szcze
gółowości od programów mogą dotyczyć konkretnych sposobów wykonania poszcze
gólnych zadań przyjętych w programie w krótszym horyzoncie czasowym.

Plany trwale obowiązujące stanowią zbiory decyzji wykorzystywane przez kierow
ników przy zajmowaniu się powtarzającymi działaniami organizacji. Głównymi ro
dzajami tego typu planów są zasady postępowania, procedury i reguły (normy).

Proces planowania działalności warsztatów terapii zajęciowej, aby był skuteczny, 
musi uwzględniać zarówno realne możliwości warsztatu i całego systemu opieki spo
łecznej i rehabilitacji, jak również potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowa
nych stron oraz ewentualne zmiany obecnej sytuacji ekonomicznej, politycznej, spo
łecznej, prawnej i wynikające z niej możliwe konsekwencje. Kluczową rolę dla proce
su planowania, a później realizacji zadań wynikających z przyjętych planów, odgrywa 
włączenie wszystkich zainteresowanych stron w procedury planistyczne.

Proces organizowania warsztatu terapii zajęciowej

Organizowanie jest procesem polegającym na doprowadzeniu dwóch lub więcej 
osób do współpracy w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony 
cel lub zbiór celów. Organizowanie wiąże się z porządkowaniem i przydzieleniem: 
pracy, uprawnień decyzyjnych i zasobów poszczególnym członkom organizacji w taki 
sposób, aby mogli zrealizować jej cele. W procesie tym istotną rolę odgrywa projekto
wanie organizacji, czyli dostosowywanie struktury organizacji do jej celów i zadań, 
zasobów ludzkich, materialnych, technicznych i technologicznych, ustalonej strategii; 
jak też dobór obsady29.

29 Tamże, s. 305^122.
30 Tamże, s. 306-307.

W procesie projektowania organizacji wyróżnić można cztery zasadnicze elementy: 
dokonanie podziału pracy, czyli rozkładanie złożonego zadania na części, w wyniku 
czego poszczególne osoby ponoszą odpowiedzialność za ograniczony zbiór czynności, 
a nie za całe zadanie; dokonanie departamentalizacji, czyli pogrupowanie podobnych 
i logicznie powiązanych czynności w działy; ustalenie hierarchii, czyli układu wielu 
szczebli w strukturze organizacyjnej, na którego szczycie znajduje się najwyższy rangą 
menedżer lub menedżerowie odpowiedzialni za operacje całej organizacji, a na kolej
nych szczeblach znajdują się kierownicy niższych stopni; koordynowanie, czyli inte
growanie działalności odrębnych części organizacji30.

Dobór obsady jest składową szerszego procesu określanego mianem gospodarowa
nia zasobami ludzkimi. W ujęciu tradycyjnym GZL obejmuje takie elementy, jak: pla
nowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, dobór, wprowadzenie do pracy, szkolenie 
i doskonalenie, ocena efektywności i związane z tą ostatnią: awanse, degradacje, prze
niesienia i zwolnienia z pracy. Sam dobór jako dwukierunkowy proces, w którym or
ganizacja podejmuje decyzję, czy złożyć kandydatowi ofertę pracy, a kandydat, czy na 
tę ofertę przystać, jest działaniem wieloetapowym, na które składa się: przyjęcie od 
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kandydata podania o pracę, wstępna rozmowa kwalifikacyjna, testy, sprawdzenie 
i ocena dotychczasowych doświadczeń zawodowych kandydata i referencji, które po
siada, pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna, zlecenie przeprowadzenia badań lekar
skich, złożenie oferty pracy31.

Tamże, s. 368-369.

Organizowanie warsztatu terapii zajęciowej obejmuje zespół działań opisanych po
wyżej. Jest to proces ciągły, konieczny do trwania i doskonalenia się warsztatu, nie 
może zostać sprowadzony do stworzenia jednorazowego projektu jego organizacji.

Istotną rolę w procesie organizowania warsztatu odgrywa jego specjalizacja. Ze 
względu na różnorodność niepełnosprawności i wynikającą z niej specyfikę pracy tera
peutycznej, warsztaty terapii zajęciowej tworzone są dla określonych grup osób niepeł
nosprawnych: upośledzonych umysłowo, zaburzonych psychicznie, ociemniałych, 
inwalidów narządu ruchu itp. Oczywiście taka wąska specjalizacja, choć jest ogólnym 
trendem, nie zawsze jest możliwa, gdyż znaczna liczba uczestników warsztatów posia
da więcej niż jedną jednostkę chorobową czy powód niepełnosprawności.

Warsztat terapii zajęciowej jest organizacją funkcjonalną, czyli taką, w której 
w jednej jednostce organizacyjnej grupuje się pracowników odpowiedzialnych za okre
śloną działalność funkcjonalną. Przykładowy schemat organizacyjny WTZ wygląda 
następująco:

Ilość jednostek organizacyjnych warsztatu, zwłaszcza pracowni terapii zajęciowej, 
jest uzależniona od ilości uczestników i waha się od kilku do kilkunastu. Zwykle 
w jednej pracowni pracuje jeden instruktor terapii, któremu podlega pięciu podopiecz
nych.

Ze względu na usługowy charakter działalności warsztatu, podopieczni stanowią 
integralny element jego struktury i wpływają na sposób i zakres organizacji pracy. Na 
przykład uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych w pracowniach ma zwykle cha
rakter rotacyjny i obejmuje wszelkie dostępne formy terapii zajęciowej prowadzonej 
przez warsztat, a grupy terapeutyczne są względnie stałe. W związku z tym konieczne 
jest takie zorganizowanie pracy, stworzenie takiej struktury organizacyjnej i zabezpie
czenie infrastrukturalne, aby jednocześnie wszystkie grupy terapeutyczne mogły bez
kolizyjnie uczestniczyć w zajęciach w pracowniach.

W procesie organizowania w warsztacie terapii zajęciowej należy pamiętać, że 
głównym punktem odniesienia dla słuszności podejmowanych decyzji i wprowadza
nych rozwiązań ma być uczestnik terapii i jego dobro. Temu celowi muszą zostać pod
porządkowane wszystkie działania z zakresu zarządzania, a więc poza organizowa
niem, planowanie, kierowanie, motywowanie i kontrola.

Przewodzenie pracom warsztatu terapii zajęciowej

Przewodzenie to proces kierowania grupą i wpływania na jej działalność. Każdy 
z kierowników warsztatu terapii zajęciowej jest przywódcą. Także każdy instruktor 
terapii jest nim w odniesieniu do swoich podopiecznych. Kwestią sporną pozostaje to, 
w jakim stopniu ich przywództwo jest skuteczne, i to, na jakich źródłach władzy, czyli 

31
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zdolności wywierania wpływu na innych, a przez to doprowadzenia do zmiany ich 
postaw lub zachowań, zostaje oparte.

Władza kierownika WTZ jest bez wątpienia władzą z mocy prawa, władzą nagra
dzania i wymuszania pożądanych zachowań. Zasadne i cenne byłoby posiadanie przez 
kierownika warsztatu, poza wymienionymi, władzy eksperckiej i władzy odniesienia. 
Pierwsza z nich ma swoje źródło w przekonaniu podwładnych, że kierownik, który 
wywiera na nich wpływ, posiada specjalistyczną wiedzę, jest ekspertem w sprawach, 
które są przedmiotem wywierania wpływu. Źródłem drugiej władzy, władzy odniesie
nia, jest to, że osoba, na którą jest wywierany wpływ, identyfikuje się czy wręcz pra
gnie się upodobnić do osoby, która ten wpływ wywiera. Uwagi te dotyczą także in
struktorów terapii zajęciowej. Niezwykle cenne jest to, gdy podopieczni widzą w nich 
nie tylko swoich formalnych zwierzchników, posiadających władzę nagradzania i wy
muszania oczekiwanych zachowań i działań, ale też, a może przede wszystkim, eks
pertów, którzy wiedzą, co i jak należy robić, i którzy są osobami godnymi tego, by brać 
z nich przykład i identyfikować się z nimi i ich decyzjami.

Z procesem przywództwa wiążą się dwie funkcje, jakie sprawują przywódcy, i wy
nikające z nich dwa style przewodzenia. Funkcja przywódcza to rozwiązywanie pro
blemów połączone z realizacją zadań, i funkcja społeczna, mająca na celu podtrzyma
nie trwałości grupy i obejmująca takie zadania, jak rozwiązywanie sporów i doprowa
dzanie do tego, aby poszczególne osoby czuły się docenione przez grupę. Kierownicy, 
którzy za nadrzędną swą rolę uznają realizację pierwszej z wymienionych funkcji, 
reprezentują styl zorientowany na zadania, sprowadzający się do ścisłego nadzoru nad 
wykonaniem zadania, zaś uznający, że najważniejszą kwestią są stosunki międzyludz
kie w organizacji, reprezentują styl zorientowany na pracowników, sprowadzający się 
do ich motywowania zamiast kontroli.

W kontekście kierowania warsztatem terapii zajęciowej czy grupą terapeutyczną, 
trudno powiedzieć, która z owych funkcji i wynikający z niej styl przewodzenia jest 
ważniejszy. W praktyce w wielu organizacjach występuje podział przywódców na 
nastawionych na zadania i nastawionych na stosunki międzyludzkie. W przypadku 
warsztatu terapii zajęciowej konieczne jest wypośrodkowanie obu tych nastawień 
w obrębie jednego przywódcy: kierownika, instruktora terapii. Realizacja zadań nało
żonych na warsztat nie może się dokonać bez dużej troski o ludzi. Rozwiązywanie ich 
problemów i motywowanie do działań stanowi jedyną właściwą drogę realizacji celów, 
co więcej jest kwintesencją celu tej organizacji.

Przewodzenie pracom warsztatu czy poszczególnym jego pracowniom wiąże się 
z procesem kierowania grupą: pracowniczą, podopiecznych warsztatu czy konkretną 
małą grupą terapii zajęciowej. Kierowanie to powinno być w miarę możliwości oparte 
na zasadach zarządzania uczestniczącego, to znaczy, że w proces kierowniczy powinno 
się włączać cały zespół pracowników warsztatu, a nawet w przypadkach ustalania 
harmonogramu zajęć, podejmowania decyzji, co do ich charakteru, przedmiotu, kon
kretnych tematów, winno się włączyć uczestników terapii. Jest to szczególnie zasadne 
ze względu na fakt, że pracownicy warsztatu i ich podopieczni to stosunkowo niewiel
ka grupa ludzi. Co więcej, korzyści z takiego podejścia odnoszą się tyleż do całościo
wego funkcjonowania organizacji, co i do przebiegu procesu terapeutycznego. Uczest
nictwo w procesie kierowania pozwala lepiej zrozumieć cele organizacji i zasadność 
konkretnych decyzji, a przy tym wpływa motywująco na tych, którzy zostali w ten 
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proces włączeni, gdyż uświadamia im, że to oni sami są współautorami podjętych de
cyzji i narzuconych zadań.

Aby kierowanie grupą, zespołem ludzi było skuteczne, istotny jest prawidłowy pro
ces tworzenia grupy i jej rozwoju. B.W. Tuckman wymienił i scharakteryzował etapy 
rozwoju małych grup. Jego klasyfikację i spostrzeżenia można z powodzeniem odnieść 
do tworzenia i rozwoju grup pracowniczych i terapeutycznych w warsztacie terapii 
zajęciowej. Pierwszy etap to tworzenie się, kształtowanie zespołu. Dochodzi do akli
matyzacji poszczególnych osób w zespole, nawiązania znajomości, poznania zachowań 
członków zespołu i przyjęcia wybranych zachowań i zasad dotyczących realizacji za
dań stojących przed zespołem. Drugi etap to burzliwy rozwój zespołu. Członkowie 
zespołu z jednej strony przywiązują się do siebie, z drugiej zaś, w imię obrony własnej 
indywidualności przeciwstawiają się wytworzeniu struktury grupowej, rywalizują ze 
sobą, okazują wobec siebie wrogość, podważają zasady grupowego współdziałania 
ustalone w etapie pierwszym. Kolejny, trzeci etap rozwoju grupy to tworzenie się norm 
jej działania. Dochodzi wtedy, w miarę możliwości, do rozwiązania konfliktów poja
wiających się w trakcie burzliwego rozwoju zespołu i do osiągnięcia jedności poprzez 
ustalenie akceptowanych przez wszystkich członków celów, norm i zasad postępowa
nia zespołu. Etap ten to czas zacieśniania się kontaktów grupowych i artykułowania 
własnych opinii i sądów przez członków grupy. Czwarty etap to czas efektywności 
zespołu. Wykazuje on już wyraźnie zarysowaną i akceptowaną strukturę, dynamikę 
działania i rozwoju, a w konsekwencji efektywność. Członkowie zespołu współdziałają 
ze sobą, wykorzystując strukturę grupy jako narzędzie układania zasad współpracy. 
Ostatnim etapem rozwoju zespołu jest etap zakończenia jego działalności. W etapie 
tym efektywność ustępuje poczuciu nieuchronnego końca współdziałania w obrębie 
struktury zespołu i wynikającemu z tego faktu tak skrajnemu wachlarzowi odczuć, jak 
podniecenie z jednej, a przygnębienie z drugiej strony12. Przedstawione etapy rozwoju 
zespołów mogą być pomocne w przypadku tworzenia grup w warsztatach terapii zaję
ciowej. Należy jednak pamiętać o tym, by nie traktować tej klasyfikacji jako ostatecz
nej. Zawsze na etapie efektywnego współdziałania mogą się pojawić sytuacje, które 
cofną rozwój grupy do etapu burzliwego czy wręcz zmuszą osoby odpowiedzialne za 
tworzenie grupy do ponownego jej ukształtowania - opierając się na nowych człon
kach. Co więcej, w przypadku grup terapii zajęciowej problemem może być ich niesta
bilność, wynikająca z nagłego pogorszenia lub polepszenia się stanu zdrowia pod
opiecznego i jego odejścia z grupy. Poszerzenie jej o nowego członka wiąże się z ko
niecznością rozpoczęcia procesu formowania zespołu od początku.

Kolejną kwestią, związaną z przywództwem i wymagającą omówienia, jest moty
wowanie, czyli proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowania ludzi. 
W procesie tym niezbędne jest uwzględnienie wiedzy o tym, co powoduje takie, a nie 
inne postępowanie człowieka. Należy pamiętać, że motywacja, jako psychologiczny 
stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek w coś się angażuje, obejmuje 
czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające 
w określonym kierunku13. Ze względu na to, że występują okresowe niedobory moty
wacji, znajomość tych czynników jest niezbędna kierownikowi do skutecznego moty
wowania pracowników, a tym samym podnoszenia efektywności ich pracy. Oczywi-

32 Cyt. za J.A.F. Stoner, dz. cyt., s. 488-489.
33 Tamże, s. 426. 
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ście na efektywność pracownika, poza skutecznym motywowaniem, mają też wpływ 
jego osobiste uzdolnienia, jak też zasoby, które zostają mu przydzielone, i warunki, 
w których działa.

W warsztatach terapii zajęciowej motywowanie pracowników, jak i podopiecznych 
do osiągania wyznaczonych celów odgrywa bardzo istotną rolę. Specyfika pracy, ob
cowanie na co dzień z ludzkim nieszczęściem, żmudny i pozbawiony często szybkich 
oznak poprawy proces rehabilitacyjny to czynniki, które mogą spowodować wypalenie 
zawodowe pracowników warsztatu, osłabienie ich aktywności, zrutynizowanie działań, 
utracenie wiary w słuszność założeń terapii. Podobnie brak szybkich widomych efek
tów prowadzonych zajęć, problemy w środowisku współuczestników terapii, porażki 
w realizacji zadań terapeutycznych i inne czynniki mogą wpływać na obniżenie moty
wacji uczestników warsztatu. Podnoszenie poziomu motywacji w możliwych do wy
stąpienia i, co więcej, zwykle występujących sytuacjach opisanych powyżej stanowi 
wyzwanie zarówno dla kierownika warsztatu, jak i dla terapeutów zajęciowych i in
nych pracowników.

Skuteczność przewodzenia organizacją zależy w dużej mierze od tego, w jaki spo
sób dochodzi do komunikowania celów, zadań i oczekiwań jej członkom. W procesie 
usprawnienia komunikacji w organizacji kluczową rolę odgrywają następujące działa
nia: przezwyciężanie różnic w postrzeganiu, eliminowanie z komunikatów reakcji 
emocjonalnych, które mogą utrudniać zrozumienie komunikatu, tożsamość komunika
tów werbalnych i niewerbalnych, eliminacja poczucia braku zaufania pomiędzy stro
nami procesu komunikacji. Zdaniem Raymunda Lesikara, podstawowe czynniki wy
wierające wpływ na komunikację w organizacjach to: istnienie formalnego kanału 
komunikacyjnego, dzięki któremu wiadomo, jak się komunikować, ustalenie struktury 
władzy, czyli zasad, które sprawiają, że każdy wie, kto z kim ma się komunikować, 
dokonanie specjalizacji zadań - w wyniku czego każdy wie, o czym się mówi i co jest 
do zrobienia, dzielenie się własnymi informacjami, z których inni wiedzą, jak jedni 
osiągają takie efekty, które są przedmiotem ich zainteresowania34. Jakiekolwiek zabu
rzenia w funkcjonowaniu formalnego kanału informacji, w strukturze władzy, specjali
zacji zadań czy dzieleniu się własnością informacji mogą być przyczyną złego funk
cjonowania komunikacji w organizacjach.

34 R.V. Lesikar, A General Semantics Approach to Communication Barriers in Organizations, 
[w:] K. Davis (red.), Organizational Behavior, McGraw-Hill, JMew York 1997, s. 336-337.

W warsztatach terapii zajęciowej proces komunikowania się odgrywa niezwykle 
istotną rolę, a jednocześnie trudności w przebiegu tego procesu, ze względu na fakt 
występowania w nim społeczności ludzi zdrowych, jak i kalekich, są nieporównywal
nie większe niż w innych organizacjach. Przezwyciężanie tych trudności to jeden 
z głównych celów działania warsztatu i prowadzonej w nim terapii i jedno z głównych 
zadań kierownika warsztatu i jego pracowników. W tym celu zasadne jest wykorzy
stywanie poza formalnym kanałem komunikacyjnym pionowym - przebiegającym 
w górę i w dół linii podporządkowania i poziomym przebiegającym między jednost
kami organizacyjnymi zgodnie z przepływem pracy, a nie linii podporządkowania, 
nieformalnego kanału komunikacyjnego, który choć nie ma oficjalnej sankcji w orga
nizacji, zawsze istnieje i cechuje się znaczącą siłą oddziaływania.

Wywieranie wpływu na działalność członków organizacji i kierowanie ich działal
nością może, pomimo prawidłowo funkcjonującego kanału komunikacyjnego i odpo
wiednio stosowanych technik motywacyjnych, rodzić konflikty i wynikającą z nich 
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konieczność podjęcia negocjacji. Powodem wystąpienia konfliktu w organizacji może 
być niezgodność, co do podziału deficytowych zasobów: materialnych, technicznych, 
czy technologicznych albo sprzeczność celów, wartości czy oczekiwań itp. Konflikt 
może wystąpić w skali jednostek i w skali całej organizacji. Rolą przywódcy w zaist
niałej sytuacji jest przyjęcie funkcji negocjatora i wykorzystanie umiejętności porozu
miewania się do rozstrzygania konfliktu i osiągnięcia obustronnie zadowalającego 
wyniku negocjacji. Aby wysiłki w tym zakresie się powiodły, niezbędne jest istnienie 
obok sprzeczności interesów woli porozumienia się. Trwałość wyników negocjacji 
zależy z kolei od tego, czy ich wynik satysfakcjonuje obie czy tylko jedną stronę. Jed
nostronne korzyści z negocjacji są zwykle krótkotrwałe, gdyż strona, która straciła 
w nich zbyt wiele, dokonuje rewizji stanowiska i wchodzi ponownie w konflikt.

Przewodzenie pracom warsztatu terapii zajęciowej, czy pracom poszczególnych je
go pracowni wymaga zaangażowania szeregu wspomnianych powyżej umiejętności 
i znajomości teorii tego złożonego procesu. Cenna jest też znajomość tego, co najbar
dziej podziwiają pracownicy u swoich przywódców, i tego, w jakich sytuacjach przy
wódcy są w stanie osiągnąć najlepsze rezultaty swego działania. Kwestia ta stała się 
przedmiotem badań dwóch uczonych: J. Kouzesa i B. Posnera. Badacze ci w wyniku 
przeprowadzenia szeregu wywiadów i ankiet wyodrębnili pięć zasad praktycznych 
i dziesięć zachowań, które cechują doskonałych przywódców. Zasady te i zachowania 
są następujące: kwestionowanie procesu przekładające się na poszukiwanie okazji 
i eksperymentowanie, inspirowanie własną wizją skutkujące dostrzeganiem przyszłości 
i angażowaniem we własną wizję innych, dopuszczenie innych do działania poprzez 
zachęcanie do współpracy i wzmacnianie, wyznaczanie kierunku wpływające na takie 
zachowania, jak dawanie przykładu i planowanie małych sukcesów, wreszcie zagrze
wanie do działania mające wyraz w wyrażaniu uznania za indywidualny wkład i cele
browaniu osiąganych celów35.

35 Cyt. za J.A.F. Stoner, dz. cyt., s. 472^473.

W odniesieniu do WTZ pierwszą z zasad, tj. kwestionowanie procesu i zachowania 
takie, jak poszukiwanie okazji, a zwłaszcza eksperymentowanie należy traktować 
z dużą dozą ostrożności i z umiarem. Należy pamiętać, że poszukiwanie okazji i ekspe
ryment wiążą się nierozerwalnie z ryzykiem niepowodzenia. Konsekwencje takiego 
niepowodzenia w przypadku kierowania warsztatem czy jego pracownią mogą pogor
szyć stan zdrowia podopiecznych, a tym samym postawić pod znakiem zapytania ce
lowość istnienia organizacji. Warsztaty terapii zajęciowej powinny być otwarte na 
zmiany i innowacje także procesu terapeutycznego, ale tylko na podstawie metod 
sprawdzonych i skutecznych.

Kontrolowanie warsztatów terapii zajęciowej

Kontrolowanie jest procesem zmierzającym do zapewnienia, by rzeczywiste działa
nia były zgodne z planowanymi. Kontrola ułatwia kierownikom sprawdzenie skutecz
ności wszystkich czynności zarządczych: planistycznych, organizacyjnych i przywód
czych, i w razie potrzeby umożliwia im podjęcie działań korygujących. Kontrola może 
się koncentrować na zasobach organizacji: rzeczowych, ludzkich, informacyjnych, 
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finansowych, bądź na poszczególnych jej szczeblach organizacyjnych. Przedmiotem 
kontroli może być zarówno funkcjonowanie organizacji, jak też jej zamierzenia.

W piśmiennictwie przedmiotowym w procesie kontrolowania wyróżnia się cztery 
zasadnicze etapy: ustalenie norm efektywności, pomiar bieżącej efektywności, porów
nanie norm z osiąganymi wynikami, podejmowanie działań korygujących w przypadku 
stwierdzenia odchyleń pomiędzy przyjętymi normami a wynikami bądź też w przypad
ku stwierdzenia ich zgodności utrzymanie istniejącego status quo.

W procesie kontrolowania istotną rolę odgrywa zaprojektowanie systemu kontroli. 
W tym celu konieczne jest określenie kluczowych obszarów efektywności organizacji 
i strategicznych punktów kontroli. Kluczowe obszary efektywności (wyników) to ele
menty jednostki lub organizacji, które muszą skutecznie funkcjonować, aby cała jednost
ka lub organizacja mogła osiągnąć sukces. Kluczowe obszary efektywności (wyników) 
KOW w produkcji to: jakość, ilość, koszty, indywidualna wydajność pracy; w marketin
gu: wielkość sprzedaży, koszty sprzedaży i reklamy, indywidualna efektywność han
dlowców; w kadrach: stosunki w pracy, fluktuacja kadr, nieobecność w pracy; w finan
sach i księgowości: nakłady kapitałowe, zapasy, przepływy kapitałowe, płynność finan
sowa. Natomiast strategiczne punkty kontroli są krytycznymi punktami w systemie, 
w których na bieżąco trzeba przeprowadzać kontrolę lub zbierać informacje.

Skuteczny system kontroli powinien się opierać na ścisłych i aktualnych informa
cjach, musi być zrozumiały i obiektywny, skoncentrowany na strategicznych punktach 
kontroli, wykazujący realizm ekonomiczny (koszt jego wprowadzenia i utrzymania nie 
może przewyższać strat wynikających z jego braku) i realizm organizacyjny (przyjęte 
normy i standardy muszą być zgodne z możliwościami organizacji i jej członków). 
Musi też być skoordynowany z tokiem pracy organizacji, elastyczny, normatywny, tj. 
w przypadku stwierdzenia odchyleń od norm musi wskazywać rodzaj i sposób prze
prowadzenia działań korygujących, wreszcie system kontroli, aby był skuteczny, musi 
zyskać akceptację członków organizacji.

Ricky W. Griffin wyodrębnił trzy poziomy kontroli stosowane w większości orga
nizacji: kontrolę operacji, kontrolę organizacyjną i kontrolę strategiczną. Kontrola 
operacji wiąże się z procesem transformacji nakładów w wyniki. Obejmować może 
trzy etapy: wstępny - skupiony na nakładach wpływających do systemu organizacji, 
równoległy - skoncentrowany na procesie transformacji nakładów w wyniki, końcowy 
- skoncentrowany na ocenie wyników: produktów i usług opuszczających system or
ganizacji. Z kolei kontrola organizacyjna występuje zasadniczo w dwóch formach: 
kontroli biurokratycznej - odznaczającej się formalnymi i mechan i stycznym i rozwią
zaniami strukturalnymi, które mają na celu wymuszenie podporządkowania się pra
cowników, i kontroli angażującej pracowników - opartej na nieformalnych i organicz
nych rozwiązaniach strukturalnych, wykorzystujących wkład pracowników. Kontrola 
strategiczna, stanowiąca trzeci poziom kontroli organizacji, ma na celu zapewnienie 
skutecznego dostosowania organizacji do otoczenia i jej działania w kierunku realizacji 
celów strategicznych36.

36 R.W. Grifiin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, 
s. 594-602.

Kontrolowanie jest tyleż przedmiotem działań kierownictwa, specjalnych organiza
cyjnych komórek kontrolnych i członków organizacji (kontrola wewnętrzna), co i osób 
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i instytucji niezależnych, spoza organizacji (kontrola zewnętrzna). W piśmiennictwie 
przedmiotowym mówi się o auditingu, rewizji zewnętrznej i wewnętrznej.

Rewizja zewnętrzna jest definiowana jako proces weryfikacji polegający na ocenie 
dokumentacji i sprawozdawczości finansowej przez niezależną jednostkę lub osobę, 
zaś wewnętrzna określana jest jako rewizja przeprowadzana przez samą organizację 
w celu zapewnienia należytej ochrony jej aktywów i rzetelnego prowadzenia jej spra
wozdawczości finansowej3 .

Proces kontrolowania działalności warsztatów terapii zajęciowej zarówno przez je
go kierowników, jak i pracowników wszystkich komórek organizacyjnych oraz jed
nostki i osoby z zewnątrz jest istotny i zasadny z kilku względów: ochrony praw osób 
niepełnosprawnych do rzetelnie prowadzonej i skutecznej terapii, ochrony praw pra
cowników warsztatu i praw podatników, których pieniądze stanowią źródło utrzymania 
działalności warsztatów, racjonalnego wydatkowania środków przeznaczanych na 
tworzenie i działalność warsztatu, innych.

Ochrona praw osób niepełnosprawnych do rzetelnie prowadzonej i skutecznej tera
pii znajduje swoje odzwierciedlenie w takich działaniach kontrolnych, jak: dokonywa
nie nie rzadziej niż raz na pół roku przez radę programową warsztatu z udziałem 
uczestników ocen ich indywidualnych efektów rehabilitacyjnych i w uzasadnionych 
przypadkach modyfikowanie programu rehabilitacji lub wskazanie możliwości i form 
dalszej realizacji rehabilitacji. Ponadto funkcję kontrolną nad procesem rehabilitacji 
sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które może zażądać od kierownika 
warsztatu przedstawienia informacji o realizacji programu rehabilitacji i udostępnienia 
dokumentów z nią związanych, oraz starosta, u którego warsztat jest zobowiązany 
złożyć roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej warsztatu, zawierające na
stępujące dokumenty: listę uczestników i rodzaj ich niepełnosprawności, poziom fre
kwencji uczestników warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego, 
charakterystykę i efekty terapii zajęciowej, zwłaszcza w zakresie zaradności osobistej 
i samodzielności uczestników.

Dokumentacja działalności terapeutycznej warsztatu stanowi podstawowe źródło 
skuteczności mechanizmów kontrolnych. W praktyce dokumentacja ta składa się 
z następujących elementów: indywidualnego programu rehabilitacji i terapii przygoto
wanego dla uczestnika przez radę programową; indywidualnego zeszytu obserwacji, 
zawierającego bieżącą rejestrację przebiegu rehabilitacji, okresowe oceny jej rezulta
tów, a także modyfikację programów rehabilitacji w związku z efektami dotychczaso
wych działań; dokumentacji współpracy z rodzinami lub opiekunami, jak również 
dotyczącej stanu zdrowia uczestnika warsztatu; książki jego pracy; informacji o miej
scu zamieszkania uczestnika, jego stanie rodzinnym, warunkach mieszkaniowych 
i bytowych.

Kontrolowanie ochrony praw pracowników warsztatu znajduje się w gestii instytu
cji skarbowych i inspekcji pracy i dotyczy sprawdzenia, czy realizowane są warunki 
umów o pracę i przepisy kodeksu pracy. Znaczącą rolę w tym aspekcie kontroli od
grywają sami pracownicy. Ich znajomość własnych praw i obowiązków jest istotnym 
warunkiem skuteczności kontroli w tym zakresie.

Kontrola należytej ochrony praw podatników, których pieniądze stanowią źródło 
utrzymania działalności warsztatu, jest powiązana z kontrolą racjonalnego wydatkowa-

37 J.A.F. Stoner, dz. cyt., s. 555-556. 
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nia tych pieniędzy przez warsztat. Sprowadza się więc nie tylko do oceny stanu finan
sów warsztatu, ale też do zasadności wydatkowania otrzymanych środków na konkret
ne potrzeby i cele czy wręcz do oceny zasadności tych potrzeb i celów. Instrumentami 
kontroli warsztatu w tym zakresie jest analiza następujących dokumentów: projektu 
zorganizowania warsztatu, a zwłaszcza preliminarza kosztów uruchomienia warsztatu 
wraz z uzasadnieniem oraz rocznych kosztów działalności warsztatu, z podaniem ich 
wielkości dla jednego uczestnika w miesiącu; umowy o finansowanie kosztów organi
zowania i działalności warsztatu terapii zajęciowej zawartej z oddziałem PFRON; 
umowy o finansowanie kosztów działalności warsztatu zawartej z właściwym dla miej
sca działania WTZ starostą; rocznego planu finansowego WTZ; bilansu kwartalnej 
oraz rocznej działalności warsztatu. Kontrola, o której mowa, jest dokonywana przez 
jednostki zewnętrzne: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, starostę i inne instytucje powołane do kontroli 
fiskalno-skarbowej, a także powinna być dokonywana przez jednostki wewnętrzne 
WTZ z częstotliwością i w sposób gwarantujący zachowanie dyscypliny budżetowej, 
racjonalizację wydatków i efektywne działanie warsztatu.
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Summary

The article presents the workshops therapy in terms of management: planning, organizing, leading 
and kontrolling.
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