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Terapia zajęciowa, prowadzona z dużą pomysłowością i zaangażowaniem personelu sprawia, 
że tę formę aktywizacji pacjenci Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej bardzo lubią. Na spotkanie z panią Kasią Goździk, terapeutką, czekają zawsze 
z niecierpliwością. To są często zwykłe zajęcia, które przynoszą niezwykłe efekty.

Terapia zajęciowa  
- do tego pacjentów nie trzeba zachęcać

Czym jest terapia zajęciowa?

To forma aktywizacji pacjentów o charakterze zajęć fizyczno-umysło-
wych. Przyczynia się do podtrzymania ich aktywności fizycznej, ale 
też sprawności umysłowej, psychicznej i społecznej. Ma na celu wy-
eliminowanie poczucia izolacji i osamotnienia. Stanowi dla pacjentów 
sposób na spędzanie czasu wolnego z wykorzystaniem ich możliwo-
ści, chęci i talentów. Daje zadowolenie i podtrzymuje wiarę we własne 
możliwości. Jest nie do przecenienia w pracy z osobami w podeszłym 
wieku, które doświadczyły na przykład udaru mózgu oraz z osobami 
w różnym wieku z zaburzeniami neurologicznymi. Tak naprawdę tego 
typu zajęcia mogą służyć też osobom zdrowym, ale żyjącym w poczu-
ciu izolacji i oderwaniu od rzeczywistości społecznej, przebywających 
na przykład w Domach Opieki Społecznej.

Rodzaje zajęć

Zajęcia manualne są najbardziej rozpowszechnioną formą terapii 
zajęciowej. Pacjenci ćwiczą zdolności manualne rysując, wykonując 
wydzieranki, wycinanki, ozdoby świąteczne czy inne dekoracje z pla-
steliny, gliny.
Poza pracami manualnymi terapia zajęciowa obejmuje też zajęcia ru-
chowe przy muzyce i zajęcia oparte na słowie, tzw. „biblioterapię”, pod-
czas których recytuje się wiersze, czyta książki, dyskutuje. 
Terapia zajęciowa to także „ludoterapia”, czyli udział pacjentów 
w różnych grach, „silwoterapia” – kontakt z przyrodą i przebywa-
nie na świeżym powietrzu, czyli wycieczki, spacery oraz „ergotera-
pia”, czyli szycie, szydełkowanie, zajęcia kulinarne. We wszystkich 
formach terapii pacjent, w zależności od swojego stanu zdrowia 

i możliwości, może być aktywnym uczestnikiem zajęć lub tylko bier-
nym obserwatorem.

Wspólne spacery i świętowanie

W Zakładzie opiekuńczo – leczniczym warszawskiej Caritas, poza 
podstawowymi formami terapii zajęciowej wymienionymi powyżej, 
dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pacjenci nie czuli się samotni, 
wyizolowani ze społeczeństwa. Organizuje się dla nich spacery po Kra-
kowskim Przedmieściu i Starówce, uroczyste otwarcie sezonu letniego 
z grillowaniem w przyszpitalnym ogrodzie. Do ośrodka przyjeżdżają 
muzycy i artyści, koncertują i prezentują różne wydarzenia artystycz-
ne. Pacjenci uroczyście obchodzą swoje urodziny, na które zamawiany 
jest tort i wspólnie ze swoimi rodzinami oraz personelem obchodzą 
święta bożonarodzeniowe i wielkanocne. W tych dniach nie brakuje 
pięknie nakrytego stołu, życzliwości i świątecznego nastroju. W Boże 
Narodzenie ubierana jest choinka, a czasami pacjentów odwiedza na-
wet św. Mikołaj.

Efekt pracy pacjentów

Spacer pacjentów po Starówce Przygotowanie ozdób świątecznych
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