
„Pouczająca wyprawa” - rozmowa z Joanną Absalon kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej 

nr 2 „Latarnia” w Rybniku. 

Wchodząc do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Andersa ma się wrażanie, że jest  

to niezwykłe miejsce. Rękodzieło, piękne ceramiczne donice, anioły na ścianach, drewniane artystyczne 

prace, tworzą klimat i poruszają serce, jednak nie byłoby tego wszystkiego bez wyjątkowych osób, które 

tutaj przebywają. Na początek chciałam zapytać, ilu podopiecznych jest w Pani placówce? 

-  Tak, to prawda, to niezwykłe miejsce, dlatego, że są tutaj niezwykli ludzie. Ludzie, którzy codziennie 

pokonują swoje bariery, ograniczenia, słabości. Każdy z nich jest wyjątkowy, ma inną wrażliwość, 

posiada inne umiejętności. Uczestnikami są osoby dorosłe z niepełnosprawnościami: intelektualnymi, 

fizycznymi i psychicznymi, jest ich 42. To Oni między innymi tworzą niezwykły klimat, poruszają serca 

i tworzą niesamowite prace. 

- Spotkania w placówce WTZ wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Z moich obserwacji 

wynika, że uczestnicy są tutaj zadowoleni i uśmiechnięci. Na zajęciach panowała serdeczna atmosfera, 

a osoby były zaangażowane, otwarte i chętne do współpracy. Poczęstunek, ciepłe powitanie ze strony 

uczestników, wprowadzały rodzinny klimat. Jak wygląda typowy plan dnia i jakiego rodzaju zajęcia się 

tu odbywają? 

- Zajęcia terapeutyczne dla uczestników odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry w 7 

pracowniach tematycznych: ceramicznej, wikliniarskiej, krawieckiej, recyklingu, gospodarstwa 

domowego, techniczno–stolarskiej i rękodzieła artystycznego od godziny 8:00 do 15:00. Oprócz zajęć 

grupowych odbywają się zajęcia wspomagające i dodatkowe ze specjalistami: rehabilitacja ruchowa, 

wsparcie psychologiczne, logopedyczne, spotkania grupy self-adwokatów, zebrania społeczności, dzień 

kształtowania umiejętności społecznych tzw. KUS. W Warsztacie, przez każdego z terapeutów 

prowadzona jest aktywizacja zawodowa. Ponadto mamy doradcę zawodowego i trenera pracy. 

Uczestnicy biorą udział w praktykach wewnętrznych w placówce i zewnętrznych, prowadzonych  

w prywatnych firmach, w przedszkolu czy w bibliotece. Dzięki praktykom Uczestnicy doskonalą swoje 

kompetencje, poznają ciekawe miejsca pracy, uczą się współpracy, integrują w społeczności lokalnej  

i najważniejsze, uczą się samodzielności. 

Uczestnicy w ciągu dnia posiadają również swoje rytuały. Nie tylko pracą człowiek żyje, ale musi być 

czas na tzw. kawkę i herbatkę, na rozmowę z terapeutą, kolegą czy koleżanką o własnych problemach, 

zmartwieniach, czy po prostu poplotkowanie. W warsztacie wszyscy dbamy o miłą atmosferę. 

- Gdzie można nabyć te piękne rękodzieła wykonywane przez uczestników, by w ten sposób wesprzeć 

placówkę? 

-Nasze piękne i jedyne w swoim rodzaju prace, wykonywane z pomocą osób z niepełnosprawnościami 

można nabyć na kiermaszach i wystawach, a także u nas w Warsztacie. 

- Termin naszego spotkania nie jest przypadkowy. Dziś ostatni dzień Kreatywnych Warsztatów 

Kariery w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywa się pod hasłem „Wyprawa 

na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Warsztat Terapii Zajęciowej we współpracy  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku podjął działania mające na celu wspieranie w rehabilitacji 

zawodowej uczestników i rozwijanie skrzydeł kariery. Jakie główne obszary umiejętności uczestnicy 

mogli doskonalić w tym czasie? 

- Warsztaty pod hasłem „Wyprawa na 3 K: Kariera Kompetencje, Kreatywność” zobowiązują.  

W trakcie spotkania ze specjalistą z zakresu florystyki Uczestnicy poznali ciekawe techniki wykonywania 

kompozycji kwiatowych, doboru materiałów. Mogli również wykazać się własną kreatywnością, 

twórczością, zaprezentowali własne pomysły i prace. Dzięki wystawie zorganizowanej w Urzędzie Pracy 

w Rybniku Uczestnicy zaprezentowali swoje rękodzieła. 



Warsztaty z podstawowych zasad savoir – vivre przypomniały Uczestnikom jak ważne są kompetencje 

miękkie, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w pracy: wysoka kultura osobista, samodyscyplina, 

komunikatywność, asertywność, praca w grupie. Uczestnicy mogli zaprezentować pracownikom Urzędu 

Pracy swój Warsztat a w nim poszczególne pracowanie, pochwalić się pracami i poopowiadać o terapii. 

Jeśli chodzi o karierę, to Uczestnicy poznali miejsce pracy jakim jest Urząd Pracy oraz czym się zajmuje. 

Uczestniczyli w Wizycie studyjnej w Zakładzie pracy „Lazar” – pokazana została praca od tzw. 

„środka”. Uczestnicy mogli porozmawiać o karierze, swoich planach na przyszłość, oczekiwaniach, 

marzeniach. Poznali swoje mocne, ale i słabe strony, nad którymi muszą jeszcze popracować. 

- Podejmowanie pracy przez osoby niepełnosprawne nie jest łatwym tematem. Czy Pani podopiecznym 

udaje się znaleźć pracę i utrzymać zatrudnienie na dłuższy czas? 

- Podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością jest trudnym tematem, bo rynek pracy nie 

jest przygotowany na przyjmowanie takich osób. W naszej rzeczywistości stale krążą stereotypy  

o osobach z niepełnosprawnością, obawy pracodawców, lęk przed innością w wyglądzie, zachowaniu. 

Nie tylko problemy mentalne przeszkadzają, ciągle mamy mnóstwo barier architektonicznych  

i komunikacyjnych. Pomimo tych wszystkich ograniczeń i barier na przestrzeni lat udało się naszym 

Uczestnikom znaleźć pracę na wolnym rynku, są to jednak jednostki, ale są! 

- Na jakich stanowiskach podopieczni mogliby pracować i jakiego rodzaju czynności wykonywać? 

- Uczestnicy Warsztatu świetnie sprawdzą się w wykonywaniu czynności monotonnych, powtarzalnych 

np. w fabryce, przy składaniu jakiś przedmiotów. Realizują się na stanowiskach pomocniczych  

np. pomoc kucharza, pomoc w magazynie, pralni, w pracach porządkowych. 

Na rynku pracy pożądane są szczególnie osoby sumienne, chętne do udoskonalenia swoich umiejętności 

i podejmowania inicjatyw. Z własnej perspektywy cenię sobie szczególnie zaangażowanie i sumienność, 

które stawiam ponad zdobyte doświadczenie. Istotną rolę w procesie adaptacji osób niepełnosprawnych 

na rynku pracy odgrywa przygotowanie miejsca wykonywania obowiązków do ich potrzeb. 

- Jak Pani zdaniem powinno wyglądać przyjazne środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych? 

- Przyjazne środowisko dla osób z niepełnosprawnością, to takie środowisko w którym każdy człowiek 

chciałby pracować. Środowisko w którym taktuje się wszystkich równo, bez uprzedzeń, bez obaw  

i stereotypów. Środowisko, w  którym akceptuje się inność, wręcz wyjątkowość. 

- Co jeszcze Pani zdaniem warto byłoby zrobić dla osób niepełnosprawnych, by je efektywnie wspierać? 

 - W naszym środowisku lokalnym brakuje miejsc pracy chronionych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej. 

Ponadto warto rozmawiać z przedsiębiorcami, przekonywać do zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnościami, łamać stereotypy, usuwać bariery architektoniczne i komunikacyjne. 

Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Liczę na kontynuację współpracy pomiędzy Warsztatem Terapii 

Zajęciowej 2 „Latarnia” a Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku. Mam nadzieję, że jej owocem 

będzie coraz częściej podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością oraz budowanie 

wrażliwości lokalnej społeczności. 
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