
Pierwsze doświadczenia z realizacji 
projektu pt.

„Wsparcie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (os. z zespołem Downa 

oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)”

Moduł dla osób głęboko 
upośledzonych umysłowo

Krosno, 08.05.2009 r.



Kim jest beneficjent?
• Pan Kamil jest 23 letnim mężczyzną.
• Mieszka z rodzicami w małej miejscowości pod 

Krosnem, w województwie podkarpackim.
• Dotychczas większość czasu spędzał w domu.
• Jest uczestnikiem zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie.
• Jego głównym ulubionym zajęciem było słuchanie 

muzyki z magnetofonu.
• Pan Kamil przystąpił do projektu po dokonaniu diagnozy 

i przygotowaniu dla niego Indywidualnego Planu 
Działania, który zakłada opanowanie umiejętności 
podlewania kwiatów.



Stanowisko pracy 
Pana Kamila

Aktywność: Podlewanie kwiatów



„Zastanawiam się, co 
będę dziś robił?”



Beneficjent ubrany w strój 
roboczy zapoznaje się ze 
swoim narzędziem pracy. 

„Potrafię chwycić konewkę”.



„Podoba mi się ta 
konewka, ale nie 
można jej zjeść. Co 
można zrobić z 
konewką?”



To jest konewka z wodą, 
konewka służy do 
podlewania kwiatów. 

„Co ja mam zrobić z tą 
konewką, tam jest 
woda, lubię wodę…”



„Terapeutka pokazała 
mi jak należy podlewać 
kwiaty. Podoba mi się 
to zajęcie. Jestem 
bardzo skupiony. Lubię 
kwiaty”.



„Zapracowałem na 
nagrodę. Bardzo 
lubię pić gorącą 
herbatę.”



„Spróbuję znów 
nalać wody do 
konewki, ta woda 
jest zimna. Lubię 
ciepłą wodę, a 
kwiatki lubią zimną”.



„Przyniosłem 
konewkę z wodą do 
sali. Trochę po 
drodze rozlałem na 
podłogę ”.



„Ciekawe co się 
stanie jak wyleję 
wodę na podłogę 
zamiast do 
kwiatków?”



Zrobiła się kałuża 
wody. 

W tle stanowisko 
pracy Kamila.



„Zmęczyłem się, 
muszę trochę 
odpocząć. Lubię 
sobie poleżeć”.



„Jeszcze trochę 
poćwiczę noszenie 
konewki. Tym razem 
konewka jest pusta”.



„Potrafię nieść pustą 
konewkę nawet w jednej 
ręce”.



„Wystarczy tych 
ćwiczeń. Tyle na 
dzisiaj. Proszę 
konewkę…”



„A teraz zasłużyłem 
na nagrodę – 
czekoladowy 
wafelek, to mój 
ulubiony…”



„Ciężko 
pracowałem, 
nagroda była 
zasłużona. Będę się 
starał. Lubię 
nagrody”.



Dziękuję za uwagę.

Myśli Pana Kamila spisała Anna Armata, terapeutka



Pan Kamil Reczkowski, beneficjent projektu jest 
wyjątkowym pracownikiem. Cieszę się, że mam 
okazję z nim pracować i mogę nauczyć go nowej 

aktywności. Nie jest to łatwe zadanie.
Ale wspólnie z mentorem dołożę wszelkich starań, 

by nasze wspieranie osób z głębokim 
upośledzeniem umysłowym przebiegało wg planu. 

Terapeuta: Anna Armata
Mentor: Michał Gazda


