
Krótkookresowy pobyt dzienny dla 
niskofunkcjonujących osób z 

niepełnosprawnością



Cele i założenia 

• Do Krótkookresowego pobytu dziennego 
uczęszcza dziesięć osób dorosłych ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Wszyscy uczestnicy są mieszkańcami miasta 
Katowice. 

• Krótkookresowy pobyt realizuje zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz 
ruchowej, aby osiągnąć najwyższy poziom 
dojrzałości społecznej, samodzielności
i zaradności osobistej.

• Dla każdego uczestnika został stworzony 
indywidualny program terapeutyczny 
dostosowany do możliwości i potrzeb.



Działania terapeutyczne

• Zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia 
fizjoterapeutyczne, usprawniające, sportowe.

• Terapia zajęciowa – zajęcia z arteterapii, 
lepienie z gliny, decoupage, hortiterapia.

• Zajęcia pedagogiczne – zajęcia utrwalające 
wiedzę ogólną, gry i zabawy edukacyjne, 
relaksacja.

• Treningi higieny i samoobsługi.

Program terapeutyczny zawiera:



Działania terapeutyczne

Terapia zajęciowa obejmuje 
różnorodne tematy m.in. :

• Majsterkowanie

• Rękodzieło 

• Tworzenie dekoracji

• Prace ogrodnicze 



Działania terapeutyczne



Zajęcia dodatkowe

Dla pobudzania aktywności ruchowo-społecznej 
dla naszych podopiecznych prowadzone są 
zajęcia dostarczające bodźców ze świata 
zewnętrznego, takich jak woda, przyroda, 
zwierzęta. Korzystamy z okolicznej infrastruktury: 
parki, stawy, stadniny koni, ogrody zoologiczne
i botaniczne.



Zajęcia dodatkowe

• Hipoterapii i alpakoterapii

• Dogoterapii

• Muzykoterapii

• Na basenie

• Wyjazdowo-edukacyjne

• Ruchowe na świeżym powietrzu

Uczęszczamy na zajęcia:



Zajęcia dodatkowe

Uczestnicy Krótkookresowego pobytu 
mają silną potrzebę integracji ze światem, 
której nie zaznali w swoim środowisku. 
Integrację, rozwój motoryki dużej i małej 
oraz doświadczanie wrażeń wzrokowych, 
dotykowych i ruchowych zapewniają 
zajęcia z chustą animacyjną, prowadzone 
na świeżym powietrzu. 



Jasełka

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jest głównym wyznacznikiem 
naszych działań. W tym celu organizujemy różnego rodzaju imprezy tematyczne 
zgodne z naszymi tradycjami.



Bal karnawałowy



Festiwal kolorów

Uczestnictwo podopiecznych w lokalnych 
imprezach kulturalnych jak np. Festiwal 
Kolorów, umożliwia integrację społeczną, 
oswaja uczestników z otaczającym ich 
środowiskiem z wykorzystaniem 
sensoplastyki.



Wycieczki edukacyjno - integracyjne

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne 
stwarzają uczestnikom możliwość do 
poznania i sprawdzenia się w nowych 
sytuacjach. Poszerzają ich wiedzę na 
temat lokalnej kultury i stwarzają 
możliwość integracji ze społeczeństwem 
w różnorodnych miejscach publicznych.



Kadra

 W Krótkookresowym pobycie dziennym 
zatrudnionych jest ośmioro 
wykwalifikowanych pracowników.
W ich skład wchodzą:

• Terapeuci zajęciowi – Darek i Dawid

• Fizjoterapeuci – Ania i Adam

• Pedagodzy – Karolina i Natalia

• Opiekunowie – Justyna i Roman


