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Wstęp 

 

Kształtowanie przestrzeni z uwzględnieniem jak najszerszej grupy użytkowników 

jest tematyką coraz częściej poruszaną i społecznie potrzebną. Tendencje światowe 

świadomego wykorzystywania otoczenia w procesach rehabilitacyjnych i integracyjnych 

mają swoje realizacje zarówno w przestrzeniach otaczających obiekty opieki jak również 

w miejscach otwartych, ogólnodostępnych.  

Rozprawa doktorska ma udowodnić, że zagospodarowanie terenu może mieć 

wpływ i może być wykorzystywane przez ośrodki do poszerzania oferty rehabilitacyjnej. 

Przedstawiono w niej wartości środowiska jako części składowej szeroko rozumianego 

zdrowia jednostki i społeczeństwa. Dokonano przeglądu sposobów projektowania w 

ośrodkach zagranicznych o funkcjach terapeutycznych. Przeanalizowano ośrodki 

dolnośląskie dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie,  

z uwzględnieniem lokalizacji ośrodków, ich powiązania komunikacyjnego oraz sposobu 

zagospodarowania. Na podstawie ankiet, przeprowadzonych wśród terapeutów  

i rehabilitantów, dokonano oceny elementów zagospodarowania terenu pod kątem 

wykorzystania w procesie rehabilitacyjnym. Ostatnim etapem pracy są rozwiązania 

przestrzeni przy placówkach w trzech modelowych przypadkach, gdzie elementy małej 

architektury i zieleń mają w jak najszerszym stopniu wpływać na użytkowników. 

 Poniższa praca jest przeglądem teoretycznym zagadnienia, analizą istniejącego 

stanu z uwzględnieniem rozwiązań możliwych do zastosowania w praktyce w dziedzinach 

projektowych. 

 

 

Cel pracy 

 

Głównym celem pracy jest określenie roli i sposobów wykorzystania środowiska  

w procesie integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

Praca jest ukierunkowana na analizę sposobów zagospodarowania terenu przy ośrodkach 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w celu określenia modelowych rozwiązań 

wykorzystujących otoczenie do prowadzenia zajęć, rekreacji, rehabilitacji oraz integracji 

uczestników.  
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Zakres pracy  

W rozprawie doktorskiej przyjęto następujący układ realizowanych zadań, zgodny 

z poniższym wykresem (ryc.1): 

 

Ryc. 1 Schemat ideowy pracy 

 

  Rozdział pierwszy – badania teoretyczne 

  Etapem wstępnym badań teoretycznych było zapoznanie się ze specyfiką 

środowiska osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie. 

Posłużyły temu spotkania integracyjne, wywiady środowiskowe, konsultacje z 

pracownikami ośrodków oraz wolontariat w placówkach wrocławskich. Jednocześnie 

przeprowadzono studia z literatury przedmiotu w celu zapoznania się z potrzebami 

użytkowników niepełnosprawnych i zasadami kształtowania przestrzeni dla tej grupy. 

Szczególną uwagę poświęcono sposobom rehabilitacji z uwzględnieniem roli otoczenia i 

kontaktu z przyrodą oraz tendencji światowych w tym zakresie. 
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  Rozdział drugi – badania empiryczne 

  Badania empiryczne składają się z dwóch części: analiz materiału porównawczego 

oraz analiz materiału badawczego w trzech skalach szczegółowości.  

  W celu zapoznania się z istniejącymi modelami sposobu wykorzystania terenu 

(materiał porównawczy), dokonano przeglądu wybranych placówek zagranicznych.  

Na podstawie dokumentacji fotograficznej, przeprowadzonych ankiet szczegółowych  

oraz wywiadów z pracownikami placówek zebranych podczas wizyt w ośrodkach, 

sporządzono karty oceny ośrodków. Uwzględniono w nich opis ośrodka, lokalizację, 

sposób zagospodarowania, wnioski oraz elementy warte powtórzenia. Materiał badawczy 

został podzielony na trzy skale opracowania.  

  Na podstawie wywiadu w jednostkach powiatowych, dokonano zestawienia 

wszystkich placówek dolnośląskich typu Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe 

Domy Samopomocy oraz Zakłady Aktywności Zawodowej. Przeprowadzono w nich 

ogólną ankietę, w której uwzględniono pytania dotyczące dostępu terenu zieleni, jego 

powierzchnię, sposób korzystania z otoczenia oraz preferencje dotyczące poszerzenia 

oferty ośrodka o zajęcia na zewnątrz.  

 Do szczegółowej analizy wybrano placówki spełniające następujące kryteria: 

zróżnicowana lokalizacja w jednostkach administracyjnych; lokalizacja w miejscowości; 

powierzchnia dostępnego terenu; charakterystyczne cechy obiektu oraz sposobu 

wykorzystania z terenu. Karty oceny ośrodków sporządzono w formie zbliżonej do 

materiału porównawczego Uwzględniono w nich opis ośrodka, lokalizację, sposób 

zagospodarowania, wnioski oraz elementy warte powtórzenia. Karty sporządzono  

na podstawie dokumentacji fotograficznej, przeprowadzonych ankiet szczegółowych oraz 

wywiadów z pracownikami placówek. 

  W celu zbadania przydatności rehabilitacyjnej elementów zagospodarowania terenu 

przeprowadzono ankiety skierowane do pracowników szczegółowo analizowanych 

placówek. Materiał zebrany na podstawie ankiet posłużył do oceny wartości 

rehabilitacyjnej obiektów. 

  Rozdział trzeci 

  Na podstawie wyników powyższych działań sporządzono schematyczne 

rozwiązania zagospodarowania terenu dla wyłonionych trzech modeli ośrodków. Część 

trzecia pracy jest wskazaniem sposobów zagospodarowania terenu w celu maksymalnego 

włączenia otoczenia w proces rehabilitacyjny i integracyjny prowadzony przez placówki.  
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  Materiał badawczy   

  Materiał badawczy stanowią wyniki ankiet ogólnych i szczegółowych oraz oceny 

obiektów pod względem przydatności terapeutycznej, które zostały przeprowadzone  

w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Dolnego Śląska.  

Wybór obszaru badawczego został dokonany na podstawie wyników Raportu z badań nad 

Warsztatami Terapii Zajęciowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych [MGPiPS, 2002],  

z którego wynika, że województwo dolnośląskie, obok opolskiego ma najmniejszą liczbę 

tych placówek w skali kraju.  Istnieje wyraźna potrzeba zbadania istniejących ośrodków, 

by polepszyć ich funkcjonalność oraz ułatwić tworzenie nowych.  

Wybór rodzaju placówek do badań przeprowadzono na podstawie analiz sposobu 

funkcjonowania dziennych ośrodków dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.  

 

 

Ryc. 2 Rodzaje ośrodków  i miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zaznaczone 

ośrodki zostały wybrane do przeprowadzenia badań (opr. własne) 

 

  Głównym kryterium wyboru było wykorzystania terenu do poszerzenia oferty 

rehabilitacyjnej ośrodka. Jak również stworzenie możliwości zdobycia umiejętności 

pielęgnacji roślin i czynności porządkowych, co może stać się zawodem wykonywanym 

przez uczestników warsztatów. Wytypowano: Środowiskowe Domy Samopomocy, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej (ryc. 2). Za materiał 

porównawczy przyjęto wybrane ośrodki zagraniczne o zbliżonym charakterze i sposobie 

funkcjonowania.  
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  Metodyka badawcza 

 Materiał badawczy został zebrany na podstawie ankiet o trzystopniowym poziomie 

szczegółowości: ankiety ogólnej, szczegółowej oraz ocen przydatności rehabilitacyjnej 

elementów zagospodarowani.  

1. Ankiety ogólne skierowane były do wszystkich ośrodków z grupy badawczej  

na terenie województwa dolnośląskiego (zał.1). Podstawowym ich celem było zebranie 

danych o lokalizacji ośrodków, zasobach terenowych, sposobach jego wykorzystania 

podczas codziennych i okolicznościowych zajęć terapeutycznych. Badano również 

preferencje dotyczące potrzeby poszerzenia oferty ośrodka z uwzględnieniem stopnia 

zadowolenia ze stanu obecnego. Najczęściej pytania ankietowe kierowane były do 

kierowników placówek.   

Na podstawie ankiety ogólnej wybrano ośrodki o charakterystycznych cechach pod 

względem lokalizacji w sieci osadniczej, wielkości i sposobu wykorzystania posiadanego 

terenu. Do tych placówek skierowana została ankieta szczegółowa. 

2. Ankiety szczegółowe były przeprowadzane podczas wizji lokalnych i wywiadów  

w wybranych ośrodkach na terenie województwa (zał. 2). Na ich podstawie zebrano 

materiał dotyczący lokalizacji placówek w skali miejscowości, połączeń komunikacyjnych, 

jakości połączeń, sąsiedztwa oraz sposobu zagospodarowanie terenu.  

 Podobnej analizie poddano wybrane ośrodki zagraniczne o zbliżonym sposobie 

funkcjonowania, co stanowi materiał porównawczy oraz inspirację do oceny elementów 

zagospodarowania terenu w ankiecie oceny trzeciej. 

Materiał badawczy zebrany na podstawie ankiety szczegółowej został 

przedstawiony w formie kart ośrodków o następującym składzie:  

- część graficzna zawierająca schemat lokalizacji oraz zdjęcia elementów 

charakterystycznych zagospodarowania terenu;  

- część tekstowa zawierająca: nazwę ośrodka; inne uwagi; lokalizację; opis 

zagospodarowania oraz wnioski i elementy warte powtórzenia.  

3. Ankieta ocen przydatności rehabilitacyjnej elementów zagospodarowani terenu 

skierowana była do pracowników ośrodków z grupy badawczej (zał. 3).  

Na ankietę odpowiedziało 88 respondentów. Grupę respondencką stanowili pracownicy 

ośrodków, z których 90% to terapeuci i instruktorzy, 10% rehabilitanci 

i pielęgniarki.  
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Ankieta składa się z części graficznej przedstawiającej badany element 

zagospodarowania terenu oraz z oceny przydatności elementu do rehabilitacji każdej z 

prezentowanych dysfunkcji.   

Oceniano 8 elementów zagospodarowani terenu. Wyboru elementów dokonano  

na podstawie analizy ośrodków zagranicznych wykorzystujących otoczenie w procesie 

rehabilitacji uczestników oraz wywiadów z pracownikami tych placówek. Obiekty  

są zróżnicowane pod względem formy, zajmowanej powierzchni, sposobu korzystania  

i materiału stymulacji użytkowników.  

Oceniano następujące obiekty: teren do ćwiczeń, huśtawkę, ścieżkę sensoryczną, 

rabaty podniesione, blat dotykowy, ścieżkę florystyczną, zbiornik z wodą oraz trampolinę. 

Posłużono się następującymi kategoriami ocen zastosowania elementów: 1 – zabronione,  

2 – niezalecane,  3 – obojętne, 4 – zalecane, 5 – niezbędne. Dysfunkcje zostały wybrane na 

podstawie wywiadów z pracownikami placówek oraz studiów literaturowych dotyczących 

cech osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.  

Dokonano oceny urządzeń pod kątem następujących dysfunkcji:  

Dyspraksje - ograniczenia lub niedorozwój organizacji, koordynacji ruchu, co 

może być związane również z problemami w wypowiadaniu się, percepcją lub myśleniem. 

Porażenia i niedowłady kończyn - wyraźny spadek siły mięśni, aż do zupełnego 

ich porażenia.  

Hipotonie –obniżenie zdolności mięśni do przeciwdziałania rozciąganiu skurczem 

biernym (tonicznego napięcia mięśniowego). 

Wady postawy, zaburzenia ortopedyczne – okresowe lub trwałe zaburzenie 

prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego 

i więzadłowego kręgosłupa, z zaburzeniami funkcji innych odcinków narządu ruchu, 

które zmieniają statykę kręgosłupa albo ze schorzeniami narządów wewnętrznych. 

Trudności w koncentracji uwagi – ograniczenie umiejętności  skupiania uwagi na 

ściśle określonych, dokładnie opisanych zagadnieniach. 

Mylna ocena bodźców - widoczne w zachowaniu osoby przejawy zaburzeń  

w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych  (sensoryzmy związane z działanie 

różnych zmysłów). Autyzm, zespół Aspergera są przykładem zaburzeń oceny bodźców w 

obszarze czucia głębokiego. 

Trudności w uczeniu się - grupa deficytów uniemożliwiających przyswajanie 

materiału szkolnego na poziomie odpowiednim do wieku ucznia i jego ilorazu inteligencji. 
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Termin ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, których problemy z przyswajaniem 

materiału szkolnego są determinowane przez niepełnosprawność. 

Dotyk -  zaburzenia (nadwrażliwość lub niedowrażliwość dotykowa), związane 

z reakcją na dotyk. 

Węch -  upośledzenie lub zmiana odczuwania wrażeń węchowych. 

Smak - zespół objawów związanych z nieprawidłowym odczuwaniem bodźców 

smakowych. 

Słuch -  częściowy lub całkowity ubytek słuchu. 

Wzrok -  zaburzenia widzenia w bardzo zróżnicowanym stopniu: od krótko-  

i dalekowzroczności, nierozróżniania kolorów, zawężenia pola widzenia, zaburzenia 

ostrości do całkowitego uszkodzenia wzroku. 

Nadpobudliwość -  nadmierna ruchliwość, nadmierna impulsywność i nasilone 

zaburzenia koncentracji uwagi . Często występująca nadpobudliwość psychoruchowa z 

deficytem uwagi objawia się  w postaci syndromu ADHD. 

Agresywność -  Zespół nadruchliwości psychoruchowej będący zaburzeniem 

psychicznym okresu dzieciństwa, prowadzącym do istotnego upośledzenia funkcjonowania 

oraz zwiększającym ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych. 

Bierność -  brak zaangażowania i inicjatywy, wyróżnia bierność sytuacyjną oraz 

postawę bierności społecznej. Występuje najczęściej na skutek niekorzystnego 

oddziaływania wychowawczego. 

Zachowanie w grupie - zachowanie nieadekwatne do sytuacji, z jakimi spotyka się 

dana osoba lub niezdolność budowania satysfakcjonującej relacji z otoczeniem. Objawia 

się sztywnością reakcji, agresją, poczuciem winy, nieskuteczności swego działania.  

[Mass, 1998; Kiperski, 2001; Kirby, 2010; Król, 2010]  

Materiał zgromadzony na podstawie ankiet posłużył do przeprowadzenia analiz 

i wyboru najkorzystniejszych elementów zagospodarowania terenu dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie pod kątem rehabilitowanych dysfunkcji. Elementy te 

znalazły swoje zastosowanie w modelowych rozwiązaniach otoczenia ośrodków.  
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1.1. Statystyka społeczna 

 

Podstawowym zagadnieniem w przypadku niepełnosprawności jest jej skala. 

Odpowiadając na pytanie jak duży procent społeczeństwa jest zaliczany do tej grupy, 

zostaną przytoczone wyniki liczbowe badań statystycznych. Liczba osób o ograniczonych 

możliwościach funkcjonowania zwiększa się. W 1978 roku było w Polsce około 2,5 

miliona osób niepełnosprawnych, w 1988 roku liczba ta wyniosła 3,7 miliona, natomiast 

do 2002 roku liczna ta wzrosła do 5,5 miliona, co stanowi 14,3% ludności kraju [GUS, 

2003]. Spis Powszechny z 2004, który objął badaniem 14,5 tys. gospodarstw domowych, 

oszacował, że liczba osób niepełnosprawnych wynosi 6 milionów co daje 16% ogółu 

społeczeństwa [GUS, 2007]. 

Jako najczęstsze przyczyny niepełnosprawności określa się schorzenia układu 

krążenia, schorzenia neurologiczne oraz narządów ruchu. Mniejszy udział procentowy 

zajmują osoby z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną 

i upośledzeniem umysłowym, którzy przy ograniczonej sprawności i codziennym 

funkcjonowaniu wymagają szczególnych warunków edukacyjnych oraz wsparcia na rynku 

pracy [BPR ds. ON, 2011]. Wzrost  liczby osób niepełnosprawnych związany jest  

z  chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak: depresje, choroby nowotworowe czy wieńcowe 

oraz z wypadkami komunikacyjnymi. Dodatkowym czynnikiem jest starzenie się  

społeczeństw, postępująca technicyzacja oraz nieprawidłowe nawyki związanych  

ze stylem życia rozwijających się społeczeństw [Szczuka, 2008]. Powyższe dane, 

tendencje społeczne oraz przesłanki etyczne wskazują na konieczność zajmowania się 

tematem osób niepełnosprawnych.  

 

 

1.2. Niepełnosprawność – definicje 

 

Istnieje wiele definicji niepełnosprawności, zależą one od dziedziny, która je 

formułuje oraz celu czy potrzeby uwzględnienia charakterystycznej cechy. Według 

Światowej Organizacji Zdrowia, osoba niepełnosprawna to osoba o naruszonej sprawności 

funkcjonalnej lub aktywności życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie dla niej 

właściwych ról społecznych [WHO, 2004]. Definicja ta sugeruje, że przyczyną 

niepełnosprawności mogą być zarówno dysfunkcje jak i problemy wynikające z wieku 

(dzieci, osoby starsze), stanu psychicznego (osoby wpadające w panikę) czy kobiety w 

ciąży [Budny, 2004]. Zbliżonymi określeniami posługuje się wiele organizacji [KRON, 
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2006; ECA, 2003,2008; EIDD, 2010]. W definicji M. A. Weissa niepełnosprawność ma 

miejsce, kiedy następuje ograniczenie w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak 

utrzymanie higieny osobistej, odżywianie, swobodne przemieszczanie, uczenie, praca, 

nawiązywanie więzi i kontaktów, rekreacja i wypoczynek [Tobiasz-Adamczyk, 2000]. 

Dodatkowym jest wskazanie na dokument zaświadczający o niepełnosprawności  

w definicji GUS [GUS, 2003].  

Z obserwacji, doświadczenia i powyższych definicji można zauważyć 

prawidłowość, iż nie zawsze choroba decyduje o obniżonej sprawności funkcjonowania, 

a często są to czynniki zewnętrzne utrudniające codzienne życie. Anna Wojtas – Haraś 

dokonała zestawienie czynników współtworzących niepełnosprawność. Do głównych 

zaliczyła funkcjonalne i społeczne. Czynniki funkcjonalne zawierają czynniki zdrowotne i 

bariery środowiska fizycznego, w tym urbanistyczne, architektoniczne, transportowe 

i środowiskowe. Zaś czynniki społeczne – warunki osobowościowe oraz bariery 

środowiska społecznego [Wojtas-Haraś, 2001]. Względy kształtowania przestrzeni mają 

bezpośredni wpływ na możliwości pokonywania trudności związanych ze stanem zdrowia, 

zaś projektowanie z uwzględnieniem równości wszystkich użytkowników, wpływa 

również na świadomość i postawy społeczne.  

Materiałem badawczym pracy były ośrodki dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. Osoby te charakteryzuje niższa niż przeciętna ogólna sprawność 

intelektualna, która powstała w okresie rozwojowym i jest związana z zaburzeniami  

z zakresu dojrzewania, uczenia się oraz przystosowania się do życia w społeczeństwie 

[Dykcik, 1997; Kostrzewski, 1981]. Ponadto z niedorozwojem intelektualnym łączą się 

zaburzenia emocjonalne, charakterologiczne, anomalie w budowie ciała, rozwoju 

fizycznym oraz nieodwracalność choroby [Lewicki, 1969; Clarke, 1969 ]. Upośledzenie 

umysłowe określa się również  jego składnikami: organicznymi – zaburzenia budowy 

i uszkodzenia układu nerwowego,  psychologicznymi – sprawność intelektualna 

i psychiczna, oraz społecznymi – utrudniające pełnienie ról społecznych [Dykcik, 1997].  

Zmieniające się definicje obrazują pozytywne nastawienie społeczne związane 

z integracją i tolerancją. Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Niepełnosprawności 

wprowadziło trójstopniowy podział na podstawie wsparcia niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania.  Wsparcie sporadyczne, odpowiada upośledzeniom lekkim, wsparcie 

umiarkowane – upośledzeniom umiarkowanym. Konieczność wsparcia całkowitego jest 

równoznaczna z upośledzeniami ciężkimi [ATP, 1994]. Ten rodzaj definicji wskazuje na 

zaangażowanie środowiska, które przy odpowiednim dostosowaniu do potrzeb zmniejsza 
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oddziaływanie dysfunkcji. Podobne stanowisko zajmują profesor Ossowski, sugerując 

potrzebę określania nowego modelu rehabilitacji, który w tym samym stopniu 

obejmowałby osobę z jej dysfunkcjami co jej otoczenie [Ossowski, 1999].  

 

 1.3. Integracja i dziedziny projektowe 

 

 Zjawiskiem pożądanym, o wielowymiarowym znaczeniu dla niepełnosprawnych  

i pełnosprawnych członków społeczeństwa jest proces integracji, który obejmuje sfery 

społeczno - etyczne, prawne oraz psychologiczno - edukacyjne. Integracja zakłada postawę 

akceptacji, szacunku, respektowania praw, oraz warunków umożliwiających obu grupom 

możliwości pełnego rozwoju, w każdej dziedzinie życia [Hulek, 1997; Bayliss, 1996].    

Nowym odzwierciedleniem tego procesu w środowisku projektantów są działania 

edukacyjne w formie warsztatowej  i zajęć kursowych. Ma to ścisły związek z kreowaniem 

przestrzeni przyjaznej przez uwrażliwianie jej twórców na cechy przyszłych 

użytkowników obiektów i przestrzeni architektonicznej. Za przykład mogą posłużyć 

wrocławskie działania t.j. „Mapowanie Miasta” – tworzenie mapy obiektów w pełni 

dostosowanych do wszystkich grup użytkowników, warsztaty studenckie „Architektura 

Dla Wszystkich” czy semestralne zajęcia Niepełnosprawni w Przestrzeni Publicznej – 

obejmujące ocenę i adaptację obiektów niedostosowanych do potrzeb wszystkich 

odbiorców.  

Analizując literaturę z dziedzin takich jak architektura i architektura krajobrazu, 

zauważyć można kierunek poszukiwań, który ma odpowiedzieć na pytanie: jak powinna 

być zaprojektowana przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników. Wyniki badań 

przedstawiane są w następujący sposób:  

 - opisy obiektów zróżnicowanych ze względu na funkcje (np. szpitale, ośrodki, 

domy opieki, mieszkania prywatne, przestrzenie publiczne – place, skwery, parki). 

Publikacje te przedstawiają parametry elementów stosowanych w obiektach, przykładowe 

rozwiązania, dane ilościowe oraz akty prawne normalizujące te rozwiązania; 

 - opisy rozwiązań pod kątem potrzeb określonych grup użytkowników,  

z uwzględnieniem elementów ułatwiających zastępowanie upośledzonego narządu czy 

sfery, np. mieszkania dla osób z dysfunkcjami wzroku czy dysfunkcjami ruchu. 

W architekturze krajobrazu posługując się zasadą projektowania uniwersalnego, 

dodatkowym czynnikiem rozwijającym zainteresowania badaczy jest rola terenów zieleni 

w rehabilitacji i utrzymaniu zdrowia. Może odbywać się to w skali urbanistycznej  
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w działaniach obejmujących rozwój zrównoważony, z korzyściami ekologicznymi  

i psychologicznymi mieszkańców. Tu pojawiają się pojęcia New Urbanism, Green 

Urbanism czy Suistanaible Urbanism [Beatly, 1999; Farr, 2007, Berg, 2007]. W skali 

osiedli czy zespołów zabudowy odpowiada się na pytanie dostępności terenów zieleni, 

ciągów komunikacyjnych uwzględniających potrzeby użytkowników, zachęcają ich do 

korzystania, zdrowego stylu życia i poprawy funkcjonowania [Lewicka, 2005; Leidner  

i inni, 2006; Bost i inni, 2008; Heiss i inni, 2010]. Obiekty takie jak parki, skwery, tereny 

zieleni przy obiektach poddawane są analizie pod katem wykorzystania terapeutycznego  

w formie hortiterapii czy działań integracyjnych [Simson, 1998; Milligan i inni, 2004; 

Staats i inni, 2004; Berto, 2005; Seeland, 2006]. 

  Warto wspomnieć o kierunku coraz bardziej popularnym, wykorzystaniu terenów 

rolniczych w celach pozaprodukcyjnych, tzw. Farming for health. [Gralak, 2010; 

Adamowicz, 2005; Hassink, 2006]. W ramach nurtu rozwoju gospodarstw, poszerza się 

ofertę o możliwość udziału klientów we wszystkich tradycyjnych zajęciach wiejskich, 

często uwzględniając programy terapeutyczne w formie warsztatów terapii zajęciowej 

[Hassink i inni, 2007]. Również funkcjonowanie ośrodków opiera się na pracy  

w gospodarstwach ekologicznych [Adamczyk, 2009]. 

 

 

 

1.4. Rola środowiska w procesie terapeutycznym 

 

 

 Poniższy rozdział jest prezentacją pojęć z zakresu dziedzin zajmujących się 

wpływem środowiska na osoby w nim przebywające z uwzględnieniem odbiorów 

niepełnosprawnych.  

 

 

  Biofilia, teoria przeciążenia, redukcji stresu, regeneracji, uwagi 

 

  Naturalna więź człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, objawiająca się 

potrzebą przebywa w kontakcie z naturą, została określona terminem biofilii. Pojęcie to 

zostało użyte zarówno w celu określenia osobowości [Fromm, 2002],  jak i w znaczeniu 

wrodzonej skłonności do kontaktu z żywymi organizmami [Wilson, 1993]. Świat przyrody 

zapewnia nam nie tylko poczucie tożsamości, ale również wpływa na jakość życia, jego 

sferę emocjonalną i duchową oraz odbiór wrażeń estetycznych [Kellert, 1993].  

Za wypracowaniem postaw biofilnych uważa się warunki w jakich gatunek ludzki rozwijał 
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się, funkcjonował najdłużej w swej historii i jakie zna najlepiej, co ma przejaw w różnych, 

niezależnie rozwijających się kulturach [Altman i Chemers, 1984; Wilson, 1993]. Z punktu 

widzenia psychologii potrzeba kontaktu z przyrodą objawia się nieuświadomioną 

skłonnością do wybierania miejsc, w których czujemy się dobrze i jesteśmy bezpieczni 

[Kaplan i Kaplan, 1989; Kaplan, 1993; Kaplan, 1995, Cooper i Barnes,  1995; Fransis  

i Cooper, 1992 ].    

  Ograniczony dostęp do środowiska przyrodniczego, spowodowany przebywaniem  

w otoczeniu zurbanizowanym, wpływa na odbiór nadmiernej ilości bodźców i nadmierną 

stymulację. Jedną z teorii traktującej o tym zjawisku jest teoria przeciążenia. Według niej 

przestymulowanie jakiego doświadczamy, powoduje konieczność wybiórczego 

traktowania informacji płynących z otoczenia, co może zaburzać nasze relacje społeczne. 

Zaś trudności w odpowiedniej selekcji ważnych informacji mogą wpływać na problemy ze 

zdrowiem w sferze fizycznej oraz emocjonalnej. Już dzięki samej obserwacji przyrody 

poziom stresu, wywołanego różnymi czynnikami, zmniejsza się [Milgram, 1970; Blass, 

2005; Edwards, 2011].  

  Teoria redukcji stresu mówi również o ewolucyjnie wykształconych 

zachowaniach zaspokajających nasze potrzeby odpoczynku np. wyjazdy urlopowe, 

rozwijające się osiedla podmiejskie domów z ogrodem czy posiadanie kwiatów 

doniczkowych w mieszkaniu [Berg, 2007]. Wiele doświadczeń prowadzonych przez 

badaczy  dowodzi, iż poświęcenie uwagi środowisku naturalnemu przyczynia się do 

regenerujących skutków fizjologicznych: redukcji stresu psychicznego, redukcji agresji, 

poprawy samopoczucia, regeneracji i zdrowia [Ulrich, 1979, 1984, 1986; Ulrich i inni, 

1991; Honeyman, 1992]. Zaś możliwość kontaktu z przyrodą zalicza się do istotnych 

czynników wspierających leczenie, przy uwzględnieniu pełnej dostępności i wyboru 

sposobu korzystania z zieleni [Gatchel i inni, 1989].     

W środowisku zurbanizowanym przed człowiekiem staje wiele zadań 

wymagających koncentracji uwagi i wysiłku intelektualnego, które wykorzystują „uwagę 

ukierunkowaną”. Długotrwałe przebywanie w stanie skupienia prowadzi do zmęczenia 

„uwagi ukierunkowanej”. Jak wykazały badania, stan ten może być rozładowany przez 

uruchomienie uwagi „mimowolnej”, ta zaś pojawia się bezwysiłkowo pobudzana przez 

fascynację. W teorii regeneracji uwagi to elementy naturalne, dalekie od czynników 

zmuszających do koncentracji – np. drzewa, otwarta przestrzeń, pobudzają fascynację 

regeneracyjną [R. Kaplan i S. Kaplan, 1989;  S. Kaplan, 1995]. 
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Zarówno teoria redukcji stresu jak i regeneracji uwagi zgadzają się, iż szeroko 

pojęty kontakt z przyrodą ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Za Bellem 

i zespołem środowisko regeneracyjne można zdefiniować jako: różne od codziennego, 

„rozległe w czasie i przestrzeni”, fascynujące, absorbujące oraz wykazujące wsparcie dla 

zamierzonych celów [Bell, 2003]. Warunki takie, często spełnia przebywanie  

w środowisku naturalnym [Harting, Mang i Evens, 1991; Groenewegen, 2006]. 

  

 Zauważając rolę bodźców płynących z otoczenia i ich odbioru przez jednostkę, 

wagę w procesie rozwoju, dostosowywania  się do sytuacji,  stworzono model integracji 

sensorycznej. Informacje odbierane przez narządy zmysłów są porównywane i poddane 

hierarchizacji, co wpływa na rozwój połączeń neuronowych. To w procesie integracji 

sensorycznej budowane jest poczucie tożsamości, własnej wartości, samokontrola  

i zaufanie do siebie. Techniki terapeutyczne wykorzystujące stymulację zmysłową 

polegają na pobudzeniu określonych typów receptorów [Mass, 1998; Wilczyński, 2005; 

Kozłowski, 2005]. Wykorzystanie bodźców i możliwości jakie daje teren zieleni, poprzez 

kontakt bezpośredni z dużą ilością zróżnicowanych faktur, form i materiałów, może być 

wspierające w procesie integracji sensorycznej [Adamczyk, 2009]. 

  

Badania w ramach psychologii środowiskowej ukierunkowane są na opisanie 

wpływu bodźców środowiskowych zarówno na emocjonalną sferę człowieka jak i na jego 

zachowania. W grupie emocji pożądanych u użytkowników przestrzeni są przyjemność  

i zadowolenie, które wiążą się z poczuciem relaksacji i niewielkim pobudzeniem.  

Na podstawie analiz R. G. Alena można stwierdzić jakie cechy powinno przyjmować 

miejsce, by w pozytywny sposób wpływać na jego użytkowników [Bańka, 1997]. 

Stosowanie elementów, które odbiorca zna i kojarzy z pozytywnymi wydarzeniami. Mogą 

być to kwiaty, krzewy czy elementy małej architektury. W przypadku przestrzeni 

publicznych czy półpublicznych związanych ze starszymi odbiorcami, mogą być to ławki, 

latarnie czy pergole o stylistyce wywołującej wspomnienia [Woysh, 2002]. Kolejnym 

założeniem jest zachowanie porządku ułatwiającego identyfikację, klarowny podział  

i rytmizację. Niezbędną cechą przestrzeni jest jej dostępność i swoboda poruszania się po 

niej. Osiągnięcie tego celu wiąże się ze zniesieniem barier architektonicznych oraz 

przestrzennych, przy jednoczesnej możliwości penetracji przestrzeni [Kępkowicz, 2010; 

Kuryłowicz, 1996]. W znaczeniu psychologicznym poruszanie się pozwala doświadczać 

wielkości przestrzeni, z którą odbiorca się identyfikuje i jednocześnie nadaje jej wymiar 
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osobisty i społeczny [Bańka, 1997].  Studium percepcji i relacja między otoczeniem  

a człowiekiem zachodzą przede wszystkim poprzez możliwość poruszania się  

w przestrzeni [Moore, 1977; Bańka, 1997]. Wysokość człowieka jest naszym punktem 

odniesienia, dlatego kolejnym czynnikiem jest skala zastosowanych rozwiązań 

przestrzennych, zrozumiała i odczytywana z ludzkiej perspektywy.  Miejsce zawierające 

formy 

o łagodnych kształtach, stonowanej kolorystyce, oddziaływujące również 

wielowymiarowo - dźwięki, zapachy czy dynamiczne elementy, wpływają na poczucie 

zadowolenia i satysfakcji z przebywania w nich [Gehl, 1971; Marcus, 1997; Bańka, 1997]. 

Istotnym elementem przestrzeni jest nadanie jej wymiaru ideowego i powszechnie 

zrozumiałej myśli. Bańka przywołał przykład ekspresjonizmu i symbolizmu, zaś 

Niemczyk opisuje znaczenie żywiołów odzwierciedlonych w architekturze [Bańka, 1997; 

Niemczyk, 2008].  

Bezpośredni związek między otoczeniem a prawidłowym rozwojem i zdrowym 

funkcjonowaniem człowieka został zawarty w modelu psychoekologicznym. Podkreślono  

w nim wagę i znaczenie warunków środowiskowych w procesie leczenia, terapii oraz 

podniesienia jakości życia. Według Bronfenbrera przestrzeń architektoniczna jest 

czynnikiem współtworzącym ekosystemy zachowania i rozwoju człowieka. Podtrzymanie 

„dynamicznej równowagi” w układzie: organizm, środowisko fizyczne i społeczne, 

wpływa na jakość życia i zdrowie człowieka. Nowatorskie w psychoekologicznym modelu 

jest podejście do środowiska fizycznego – architektonicznego, którego znaczenie jest 

podkreślane w procesie kreacji ekosystemu zachowania i rozwoju. Zwłaszcza w kontekście 

percepcji, stymulującej prawidłowy rozwój funkcji poznawczych, emocjonalnych  

i psychoruchowych [Bronfenbrenner, 1979; Lerner, 1978]  

Opisany model łączy się bardzo ściśle z holistyczną koncepcją zdrowia, która 

przywoływana, na nowo zyskuje na znaczeniu. Z większa siłą uwzględniano środowisko 

architektoniczne i przestrzeń fizyczną, skłaniając się do określania sposobów rozwiązań 

przestrzeni w celu zoptymalizowania pozytywnego wpływu na człowieka [Heszen, 2007; 

Gałkowki, 1989; Bańka, 1989]. Zdrowie to wynik równowagi całego układu (ryc. 3), jakim 

jest organizm ludzki, środowisko społeczne i środowisko fizyczne, gdzie właściwości 

terapeutyczne tkwią w każdym z elementów [Capla, 1987].  Holistyczna koncepcja 

zdrowia wpisuje się również w Nowy Paradygmat Środowiskowy, który podkreśla 

związek człowieka ze środowiskiem naturalnym, jako elementu zintegrowanego z całością 

[Dunlap, 2008; Geller, 1985].  
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Ryc. 3 Schemat holistycznej koncepcji zdrowia i równowagi człowieka (wg  Bishop i Heszen, 2007) 

 

 Również w zakresie nauk  pedagogicznych, pediatrii, psychiatrii i psychoterapii w 

ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonały się znaczące zmiany. Formułując paradygmat 

systemowo-ekologiczny zauważono istotę relacji człowieka z otaczającym go 

środowiskiem. Ten wielowymiarowy termin odnosi się do ochrony życia oraz powiązań 

człowieka jako całości z otoczeniem i środowiskiem życiowym [Speck, 2005].   

W kontekście pedagogiki zajmującej się osobami z problemami w uczeniu się, 

upośledzonymi, społecznie dyskryminowanymi (ortopedagogika), warto zauważyć,  

że paradygmat systemowo-ekologiczny wpłynął na postrzeganie jednostki i otoczenia. 

Poniższy wykres (ryc. 4) obrazuje wpływ linearny – relacji dziecko - czynnik (np. 

środowisko, rodzina, szkoła) oraz przyczynowość cyrkularną, gdzie systemy oddziałują 

wzajemnie na siebie, bez możliwości izolacji tych najistotniejszych [ Speck, 2005].  

 

 

Ryc. 4 Schemat przyczynowości linearnej i cyrkularnej (wg Speck, 2005) 
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Nurtem łączącym psychologiczny kierunek ekologiczny z poszukiwaniami nowych 

rozwiązań architektonicznych jest bioarchitektura. Czynniki bioarchitetektoniczne 

wyznaczają kryteria wartości, posiadają charakterystyczne cechy, które wywierają 

bezpośredni wpływ na bodźce odbiorców – wszystkie organizmy żywe, wywołując tym 

samym reakcje.  Dziedzina ta zajmuje się zarówno przestrzenią architektoniczną jak  

i urbanistyczną, nie rozgraniczając skal, traktując przestrzeń jako miejsce wypełnione 

określoną treścią, oddziaływające z różną złożonością bodźców. Za odbieraniem bodźców 

środowiskowych odpowiedzialne są predyspozycje psychofizyczne człowieka. Zatem 

zadania bioarchitektury można określić jako dospołecznianie przestrzeni, czyli znoszenie 

barier niepozwalających odczuwać satysfakcji z przebywania. Przestrzenie 

niedospolecznione wymagającej mobilizacji, są źródłem nietolerancji konfliktów i stresów 

[Ostrowska, 1990].  

 

 Cechy środowiska, przestrzeni dospołecznnionej w znacznym stopniu wpływają  

na wyjście z choroby, pomyślną rehabilitację i utrzymanie zdrowia. Przy tworzeniu 

środowiska terapeutycznego, należy zwrócić uwagę na jego trzy podstawowe aspekty: 

mieszkaniowy, bezpieczeństwa środowiskowego i satysfakcji środowiskowej.  Środowisko 

architektoniczne, jako strefa mezo, przejściowa, na styku jednostki (strefy mikro)  

i otoczenia (strefy makro), gdzie istotne jest spełnienie wymogów dostępności, 

transparentności, intymności i uspołecznienia różnych elementów przestrzeni. 

Bezpieczeństwa środowiskowego – zastosowanie takich rozwiązań, by zapewnić 

bezpieczeństwo zarówno w sferze technicznej jak i psychologicznej.  

Już na początku lat 70-tych XX w. zauważono mechanizm wpływu poczucia 

bezpieczeństwa na wzrost działań akomodacyjnych w środowisku osób 

niepełnosprawnych,  rehabilitowanych czy hospitalizowanych. Satysfakcja środowiskowa 

objawia się w przekonaniu „bycia na właściwym miejscu”, czyli doświadczania zażyłości 

w relacjach z innymi, poczuciu rozwoju i wpływu na otoczenie, poczuciu własnej wartości 

oraz możliwości odbierania informacji zwrotnej o sobie [Newman, 1996; Gipson, 1979; 

Carroll, 1982; Bańka, 2002; Smith, 2010]. 

 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmianę stylu życia, rozpoczęcia 

i kontynuację leczenia, są odczucia jednostki na ile proces ten wpłynie na poprawę jakości 

życia. Wskaźnikiem świadczącym o poziomie jakości życia osób niepełnosprawnych jest 

DALY, który określa niedogodności związane z dysfunkcją w ciągu jej trwania [Farnik-
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Brodzińska, 1998; Szczuka, 2008]. Poziom jakości życia łączy się z możliwością 

zaspokojenia potrzeb, te z uwzględnieniem dostępności przestrzennej i mentalnej. 

Zaspokojenie potrzeb kontaktu z przyrodą daje źródło zadowolenia, spełnienia i satysfakcji 

oraz wiąże się z motywacją do działania [Bagiński ,1998; Lis, 2004]. 

 Podstawą do wykorzystywania środowiska przyrodniczego w prowadzeniu terapii 

są wspominane wcześniej naturalne potrzeby człowiekiem oraz wspierające leczenie 

czynniki środowiskowe. Znanych jest wiele metod bazujących na tym wpływie, można tu 

wymienić: helioterapię („leczenia słońcem”), fitorapię (wykorzystanie właściwości 

antyseptycznych roślin) czy terenoterapię (aktywność fizyczna w terenie) [Popek, 1999; 

Gimińska, 2006; Ponikowska, 1988]. Jedną z metod, która w udokumentowany sposób 

przyczynia się do poprawy postępu rehabilitacyjnego w wielu sferach,  jest hortiterapia 

lub ogrodoterpia i hortikuloterapia.  Jej korzenie sięgają starożytności, kiedy egipscy 

lekarze zalecali korzystanie z ogrodu członkom rodziny królewskiej cierpiącym  

na zaburzenia umysłowe [Davi, 1994].  O terapeutycznym działaniu natury pisał również 

Hipokrates. Współcześnie leczenie przez pracę w ogrodzie staje się coraz bardziej 

popularnie poszerzając grupy odbiorców i różnicując programy w zależności od potrzeb 

związanych z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną czy społeczną pacjentów i ich 

rodzin [Shapiro, 1984; Catli, 1998; Davis, 1998; Morris, 2002; Taft, 2004; Smrokowska-

Reichmann, 2006; Heller, 2006; Gwenn, 2008; Latkowska, 2008].  

Intensywny rozwój hortiterapii na świecie zapoczątkowany został przez 

doświadczenia Rogera Ulticha. Jego badania dowiodły, że widok na zieleń z okien szpitala 

wpływa na pacjentów - szybciej zdrowieją, wykazują niższy poziom stresu, mają niższe 

ciśnienie i potrzebują mniej środków przeciwbólowych [Ulrich, 1984]. Podobne wnioski  

o pozytywnym wpływie zieleni potwierdziło wielu badaczy [Cimprich, 1993;, Ridout, 

1999; Ulrich, 2004; Wichrowski, 2005; Latz, 2006].  Niektórzy używając określenie 

Vitaminy G (green), w celu podkreślenia zdrowotnego wpływu kontaktu z przyrodą 

[Groenevegen, 2006].  

Skalę wykorzystania hortiterapii na świecie obrazuje ponad osiemset 

zarejestrowanych organizacji skupiających osoby bezpośrednio związane z „zieloną 

terapią”. Można tu wymienić najważniejsze American Horticultural Therapy Association 

(działającą od 1973), Canadian Horticultural Therapy Society, Australian Horticultural 

Therapy Association, Japan Horticultural Therapy Society oraz Thrive z Wielkiej Brytanii 

[Szumińska, 2007; Górska-Kłęk, 2009]. Ostatnia placówka została przedstawiona  

w rozdziale pracy: studium przypadku wybranych ośrodków zagranicznych.  
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Stosunek do osób niepełnosprawnych ma swoje odzwierciedlenie w dziedzinach 

projektowych. Ewolucja pojęcia projektowanie specjalnego czy projektowania bez barier 

obrazuje ogólnospołeczne podejście do osób niepełnosprawnych. W historii można 

zauważyć różne  postawy wobec „inności” (ryc. 5): od skrajnego odrzucenia, poprzez 

izolację, tworzenie „enklaw”, wyznaczenie stref dla osób niepełnosprawnych, aż do 

przypisywanie im cech nadprzyrodzonych. Głównym czynnikiem zmiany społecznego 

nastawienia jest rozwój medycyny, nauk społecznych oraz aktywność środowisk osób 

niepełnosprawnych [Ostrowska, 1990; Kuryłowicz, 1996; Zasępa, 2003]. Obecnie cechy 

związane z niepełnosprawnością są uważane za indywidualne cechy każdego człowieka 

jako jednostki niepowtarzalnej. Przykładem obrazującym postęp w równouprawnieniu  

i włączaniu w społeczne działania grup osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest 

projekt realizowany na Wydziale Krajobrazu Uniwersytetu w Sheffield, włączający osoby 

niepełnosprawne intelektualnie w proces projektowania terenów zieleni [Mathers, 2004]. 

 

 
Ryc. 5 Zmiana społecznego podejścia do osób niepełnosprawnych na przestrzeni lat (opr. własne) 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

2.1. Ośrodki zagraniczne - studium przypadku 

   

Wybrane ośrodki zagraniczne zostały przeanalizowane pod kątem 

zagospodarowania i sposobu wykorzystania zieleni oraz elementów małej architektury  

w procesie rehabilitacyjnym i integracyjnym. Obserwacje i wykonanie dokumentacji 

fotograficznej oraz rozmowy z użytkownikami były możliwe dzięki odwiedzeniu przez 

autorkę każdego z ośrodków, korzystając z uprzejmości osób nimi zarządzających oraz 

pomocy ze strony projektantów badanych obiektów. Wybrano dziesięć ośrodków - trzy 

angielskie i siedem niemieckich. Główne założenia działalności oraz opis najważniejszych 

elementów zagospodarowania terenu przedstawione są w poniższych tabelach  

o jednorodnym układzie.  

 

 

Ośrodki angielskie 

Do analizy wybrane zostały trzy organizacje, których podstawowym zadaniem jest 

prowadzenie terapii poprzez pracę w ogrodzie. Są to: Thrive, Old Moad Garden, 

Sydenham Garden (ryc. 6). 

Ryc. 6 Lokalizacja ośrodków w granicach Wielkiego Londynu (opr. własne) 
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The Old Moad Garden Centre, Epsom, Anglia 

 

 

Opis 

ośrodka:  

The Old Moad Garden Centre 

Działalność ośrodka skierowana jest do osób z problemami psychicznymi i ma na 

celu umożliwienie powrotu do zdrowia dzięki pomocy terapeutycznej, pracy w 

ogrodzie, nauce zawodu i integracji społecznej.  

Oferuje kursy i programy szkoleniowe w pielęgnacji materiału szkółkarskiego, 

rozmnażaniu i produkcji warzyw i owoców, handlu detalicznym i administracji oraz 

usługach ogrodniczych. 

Inne: Ośrodek związany jest z organizacją Richmond Fellowship oferująca szeroką 

pomoc osobom z problemami psychicznymi. 

Lokalizacja ośrodka jest związana z tradycją miejscowości Epsom, gdzie od 

początki XX w. do lat 90 działało pięć szpitali psychiatrycznych. Jeden z nich West 

Park Asylum nie funkcjonujący dziś jako szpital i znajdujący się w bliskim 

sąsiedztwie Old Moad Garden, przeznaczony był dla 2 000 pacjentów o różnych 

schorzeniach.     

Lokalizacja: Ośrodek znajduje się w zachodniej części miasta Epsom (Surrey, Południowa 

Anglia). Najbliższe sąsiedztwo zajmuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

szeregowa, budynki szpitalne zaadaptowane na funkcje mieszkalne. Część terenów 

zadrzewionych zamieniono na pola uprawne. 

Opis Ośrodek można podzielić na: część otwartą – związaną z działalnością usługową 
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zagospodaro-

wania: 

(sklep ze sprzętem ogrodniczym i stoiska do prezentacji roślin na otwartym terenie) 

część zamkniętą -  związaną z zapleczem sklepu i produkcją materiału roślinnego 

(szklarnie, miejsca do przechowywania, rozmnażania i przesadzania) 

- związana z działalnością terapeutyczną (miejsca do odpoczynku, świetlice do 

spotkań grupowych i indywidualnych, biuro ośrodka) 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Działania terapeutyczne: praca w ogrodzie, która jest metodą terapeutyczną i nauką 

zawodu oraz sprzedaż wyprodukowanego materiału umożliwia integrację z lokalna 

społecznością.  

Uniwersalne zagospodarowanie poprzez: podjazdy, pochylnie, poręczę, blaty do 

pracy i miejsca spotkań na zewnątrz. 

 

Sydenham Garden, Sydenham, Anglia 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Sydenham Garden 

Organizacja charytatywna działająca na rzecz lokalnej społeczności w szczególności 

osób z problemami psychicznymi, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, 

osób starszych, samotnych. Poprzez organizację regularnych zajęć pod opieką 

instruktorów z ogrodnictwa, rzemiosła artystycznego oraz sesji otwartych z 

udziałem wolontariuszy, spotkań i kiermaszy propagowany jest  zdrowy tryb życia, 

wzajemna pomoc i integracja społeczna. 

Inne: Sydenham Garden poszerza działalność dzięki budowie lokalnego centrum 
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integracji  oraz oczyszczania i adaptacji zaniedbanych ogrodów na otwarte ogrody 

terapeutyczne i edukacji ekologicznej. 

Lokalizacja: Zabudowa mieszkaniowa szeregowa i niska wielorodzinna oraz ogrody 

towarzyszące tej zabudowie. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ogród rekreacyjny – oczko wodne, altana, pomost, łąka kwietna, ścieżki 

utwardzone. 

Ogród użytkowy – szklarnia z uprawami warzyw i kwiatów, kwatery i grządki 

podniesione z roślinami ozdobnymi i warzywami 

Elementy ruchoma na czas kiermaszy i spotkań tematycznych – altany, ławki, 

leżaki. 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Ogrody zaniedbane, przekazane na rzecz organizacji charytatywnych mogą być 

miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych w lokalnych 

społecznościach.  

 

Thrives Battersea Garden Project, Londyn, Anglia 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Thrive – organizacja charytatywna pomagająca osobom niepełnosprawnym poprzez 

pracę w ogrodzie.  

Thrive Battersea Garden Project jest jednostką działającą w Parku Battersea, w 
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części centralnej, w Herb Garden i Old English Garden.  

Inne: Thrive działa od 1978 i jest najstarszą organizacją w Anglii posługującą się 

hortiterapią. Prowadzi projekty w całym kraju, w których bierze udział około 24 

000 osób niepełnosprawnych każdego tygodnia.  

Lokalizacja: Battersea Park położony jest w zachodniej części Londynu, od północy graniczy z 

rzeką. Thrive Battersea Garden Project ma swoją lokalizację przy głównej alei 

parkowej co przyczynia się do dużej ilości odwiedzających. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Zagospodarowanie jest podporządkowane rodzajowi ogrodu jakim zajmują się 

klienci Thrive, elementy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

wkomponowują się w charakter miejsca. Są tam: rabaty, rabaty podwyższone, 

kwietniki, powierzchnie trawiaste i łąki kwietne, miejsca odpoczynku, szklarnie, 

pergole, fontanny, pawilony ogrodowe w których odbywają się zajęcia podczas 

niesprzyjającej pogody. W Thrive Battersea Garden Project prowadzony jest 

również kiermasz roślin ogrodowych, na cele którego przygotowane są stoiska. 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Na przykładzie Thrive Battersea Garden Project można zauważyć jak ważna jest 

lokalizacja ośrodka i jego reklama, ze względu na wartości integracyjne i 

pozyskiwanie środków finansowych na działalność. Ciekawe jest objęcie obsługi 

pielęgnacyjnej fragmentu popularnego parku przez osoby niepełnosprawne, co 

bezpośrednio wpływa na widoczne społecznie efekty ich działalności. 

 Jednym z terapeutycznych sposobów w Thrive jest praca w zróżnicowanych pod 

względem niepełnosprawności, około 5-osobowych grupach pod opieką instruktora 

i z udziałem licznych wolontariuszy. W pielęgnacji ogrodów wykorzystywane są 

narzędzia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Hortiterapia prowadzona 

przez Thrive umożliwia naukę zawodu ogrodnika.  
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Ośrodki niemieckie 

Przeanalizowano siedem ośrodków położonych na terenie Bawarii i Badenii – 

Wirtembergii (ryc. 7). Różnią się pod względem funkcji i położenia, cechą wspólną jest 

włączenie zagospodarowania do programu rehabilitacji i integracji podopiecznych, 

personelu oraz mieszkańców.  

 
Ryc. 7 Lokalizacja badanych ośrodków w kraju w Niemczech (opr. własne) 
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Neurologiczny Szpital Akademicki Uniwersytetu w Ulm, Niemcy 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Neurologiczny Szpital Akademicki Uniwersytetu w Ulm (Akedemisches 

Lehrkrankenhaus de Universitat Ulm) 

Szpital posiada 100 łóżek, średnio przebywa tam 2000 pacjentów rocznie i 160 

osobowa kadra pracownicza. 

Lokalizacja: Najbliższe sąsiedztwo szpitala stanowi rozległy park, pola uprawne i kilka 

zabudowań gospodarczych oraz domów mieszkalnych miejscowości Dietenbronn. 

Lokalizacja sprzyja kontaktowi z przyrodą w atrakcyjnym krajobrazowo terenie. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ogród przyszpitalny jest podzielony na dwie części ogród terapeutyczny i park. 

Część pierwsza jest położona na skarpie o dużym spadku z tarasami, co 

wykorzystywane jest w terapeutycznym zagospodarowaniu:  

- komunikacja – ścieżki o dogodnym spadku i schody terenowe krzyżują się na 

tarasach, dzięki czemu każdy fragment ogrodu dostępny jest dla poruszających się 

na wózkach,  

- schody rehabilitacyjne mają poręcze i zróżnicowane wysokości stopni,  

- nawierzchnia w większości jest utwardzona, w części terapeutycznej znajdują się 

różne rodzaje nawierzchni: granitowa kostka brukowa, drewniane okrąglaki 

tworzące nierówną powierzchnię i luźne otoczaki;  

- elementy wbudowane w nawierzchnię – szyny tramwajowe i belki drewniane 

długości 3,5m  służące do usprawniania koordynacji ruchowej i utrzymania 
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równowagi;  

- mostek drewniany nad suchym strumieniem wypełnionym otoczakami;  

- różne rodzaje siedzisk - ławki drewniane, krzesła metalowe, drewniane siedziska o 

różnych wysokościach. 

Park położony jest na wzgórzu z widokiem na dolinę. Posiada ścieżki, ławki,  

miejsca na ognisko, plac zabaw i rozległą polanę.  

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Ogród przyszpitalny pełni ważną rolę dla pacjentów, gości odwiedzających szpital, 

personel i mieszkańców wsi, odbywają się tam zajęcia z rehabilitantem.     

Ciekawe są elementy zagospodarowania ogrodu, które szczególnie dla pacjentów 

neurologicznych pomagają w usprawnianiu zmysłu równowagi, koordynacji 

ruchowej, przezwyciężaniu słabości własnego organizmu jak i barier mentalnych. 

 

Ośrodek dla osób niepełnosprawnych Attel, Niemcy 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Ośrodek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Inne: Tradycja miejsca sięga początku XX w. kiedy w już niedziałającym klasztorze 

otrzymywali schronienie i opiekę potrzebujący.  

Ośrodek rozwija się i poszerza swoją działalność. Obecnie znajdują się tam, m.in.: 

przedszkole, szkoła podstawowa, warsztaty, pracowanie, sklep produktów z 

warsztatów, szklarnie, kuchnia, stołówka i mieszkania dla personelu. 
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Lokalizacja: Nieliczne zabudowania jednorodzinne, las i pola uprawne. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

W zależności od funkcji budynku, jego otoczenie jest przystosowane tak by 

umożliwić częste przebywanie na zewnątrz: 

- dziedziniec budynku poklasztornego jest częściowo zadaszony, aby niezależnie od 

pogody pełnił funkcję miejsca spotkań; 

- sale warsztatów mają bezpośrednie wyjścia na na zewnątrz, by mogły się tam 

odbywać zajęcia; 

- w funkcjonowaniu ośrodka pomaga gospodarstwo ekologiczne, w którym 

pensjonariusze pracują, a produkty sprzedawane są w sklepie na terenie ośrodka; 

- przy obiektach dla dzieci znajdują się dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych 

place zabaw; 

- staw kąpielowy i zbiorniki wodne dostosowane  dla osób z trudnościami w 

poruszaniu się; 

- ścieżka sensoryczna – wykorzystująca różnice w rodzajach materiałów w 

nawierzchni.  

 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Ośrodek prowadzi usługi o znaczeniu lokalnym, co zachęca do integracji 

społecznej. 

W programie terapeutycznym pensjonariusze pracują w gospodarstwie, obcując ze 

zwierzętami i roślinami. Produkty z gospodarstwa są sprzedawane w sklepie.   

Dzięki bezpośredniemu połączeniu ogrodu z salami warsztatów i pracowni, 

możliwe jest prowadzenie zajęć na zewnątrz. 

Wykorzystano wodę jako element rekreacyjny i terapeutyczny z uwzględnieniem 

walorów krajobrazowych terenu. 
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Kompleks mieszkań dla osób starszych, Laupheim, Niemcy 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Kompleks mieszkań dla osób starszych. 

Lokalizacja: Obiekt znajduje się w dzielnicy mieszkaniowej. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ciekawym sposobem zagospodarowani terenu objęty jest dziedziniec kompleksu, 

który stanowi wspólną część wypoczynkową i integracyjną dla mieszkańców, 

widoczną z okien i galerii budynków. 

Znajduje się tam drewniany podest z pochylnią, utwardzona nawierzchnia z 

ławkami oraz cztery rabaty bylinowe otoczone nawierzchnią gliniasto żwirową 

Największą powierzchnię zajmuje trawnik z grupami roślin okrywowych i 

krzewami przy nawierzchni utwardzonej. 

Przy wejściu na dziedziniec zlokalizowano zadaszone miejsce na rowery, od ulicy 

mieszkania na parterze posiadają tarasy otoczone żywopłotem, którego forma 

powtarza się na dziedzińcu. 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Dzięki miejscu spotkań znajdującemu się na zewnątrz w prosty sposób zaprasza się 

mieszkańców do wychodzenia i spędzenia czasu wśród zieleni. Zabieg wydzielenia 

kwater bylinowych zachęca do pielęgnacji roślin. 
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 Marienshift - ośrodek dla osób starszych, Monachium, Niemcy 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Marienshift - ośrodek dla osób starszych w Monachium.  

Lokalizacja: Ośrodek znajduje się w willowej dzielnicy zabudowy jedno i wielorodzinnej z dużą 

ilością zieleni.  

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ogród znajduje się na dziedzińcu otoczonym zabudową.  

Ogród jest przyjazny, atrakcyjny pod względem wizualnym i terapeutycznym, 

bogaty w datale zachęcające do przebywania w nim. Do najciekawszych elementów 

zagospodarowania należą: 

- miejsca odpoczynku – ławki, siedziska umożliwiające przebywanie samotnie lub 

w kilkuosobowych grupach z ciekawym widokiem na kompozycje roślinne z 

elementem wody i kamieni; 

- ścieżka sensoryczna – wykorzystujące różnice w fakturze materiałów obsadzona 

trawami i bylinami, z elementami zachęcającymi do przebywania tam: ciekawy 

kamień, karmnik, gong; 

- sposoby oświetlenia mają nowoczesną, dyskretną formę wkomponowaną w 

roślinność oraz stylizowane lampy uliczne, które w założeniach mają przywoływać 

pozytywne wspomnienia pensjonariuszy; 

 - wykorzystano różnice wysokości do stworzenia rabat podniesionych; 

- woda pojawia się jako element przyciągający uwagę, dający przyjemny szmer – 
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strużka spływająca po kamieniach oraz woda do podlewania roślin; 

- fragmenty ogrodu mają swoje nazwy i są podpisane z uwzględnieniem 

właściwości i symboliki roślin, które się tam znajdują. 

 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Zastosowano liczne zabiegi zachęcające do przebywania w ogrodzie i wykonywania 

tam pracy rehabilitacyjnej, tj. karmnik przy ścieżce sensorycznej, schody do 

pokonania by dojść do zbiornika z wodą. 

Dbałość o widok z pozycji siedzącego człowieka, możliwość odpoczynku w 

samotności i grupie. Elementy przywołujące pozytywne wspomnienia: latarnia, 

pergola. 

Ogród umożliwia odpoczynek pensjonariuszom, ale też personelowi. 

 

 Szkoła podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych, Biberach, Niemcy 

 

Opis 

ośrodka:  

Szkoła podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych.  

Inne: Szkoła zlokalizowany jest w kampusie obiektów pomocy społecznej: szpital dla 

osób starszych w stanie demencji, domy mieszkalne dla osób starszych (mieszkania 

chronione), ośrodek terapii uzależnień oraz mieszkania pracownicze i hotel. Przez 

środek kampusu poprowadzona jest ogólnodostępna ścieżka łącząca ulice: Mülhweg 

i Künigsbergolle, prowadząca do najbliższego parku Burgerparku. 

Lokalizacja: Obiekty pomocy społecznej graniczą z zabudową mieszkaniową oraz usługową – 

przedszkole i żłobek.  

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny z dużym przeszklonym holem. Sale 

lekcyjne znajdujące się na parterze mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. Ogród o 

powierzchni ok.820 m
2
 posiada trzy tarasy połączone z salami lekcyjnymi, dwie 

piaskownice i trawnik. W celu urozmaicenia terenu usypano wzniesienie wysokości 

1,30 m, na które prowadzi ścieżka terapeutyczna otoczona zielenią.     

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Dzięki przeszkleniom i bezpośredniemu wyjściu z sal lekcyjnych ogród staje się 

częścią wnętrza. Na uwagę zasługuje zagospodarowanie, gdzie mimo niewielkiej 

powierzchni udało się zlokalizować elementy rekreacyjne i terapeutyczne (ścieżka z 

różnicą wysokości, piaskownice i zieleń).  
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 Ośrodek dla dzieci niewidomych, Monachium, Niemcy 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Ośrodek dla dzieci niewidomych w Monachium 

Lokalizacja: Ośrodek znajduje się w willowej dzielnicy zabudowy jedno i wielorodzinnej z duża 

ilością zieleni. W najbliższym sąsiedztwie są przedszkole i kościół im. Serca 

Jezusowego, ośrodek dla niewidomych kobiet oraz szpital Neuwittelsbach. W 

promieniu 1,5 km znajdują się parki Nymphenburger i Hirschgarden. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Teren przy ośrodku zasługuje na uwagę ze względu na zastosowane: 

- urządzenia na placu zabaw umożliwiające korzystanie dzieci zdrowych i o różnej 

niepełnosprawności, np. huśtawki koszowe; 

- nawierzchnie pod urządzeniami amortyzujące upadek i komunikacyjne, gdzie 

zastosowane prowadnice, poręcze i ostrzeżenia zmiany kierunków czy sygnalizację 

położenia (poprzez zastosowanie różnych materiałów i koloru); 

- zieleń – nasadzenia bylinowe zróżnicowane ze względu na kolor, fakturę i zapach, 

zastosowano grządki podniesione umożliwiające w pozycji siedzącej kontakt z 

roślinami, pozostawiono wolny od urządzeń trawnik do zabaw grupowych 

-  woda – wykorzystana w dwóch miejscach jako element urozmaicający zabawę i 

generujący dźwięk; 

- zastosowano urządzenia do zabaw z dźwiękiem (telegraf akustyczny, dzwonki i 

bębenki); 
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- wykorzystano zróżnicowane materiały do budowy murków oporowych, 

ogrodzenia jest zróżnicowane kolorystycznie i fakturalni, urozmaicone drewnem i 

metalem. 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Plac zabaw jest miejscem integracyjnym, z którego korzystają dzieci z ośrodku oraz 

z sąsiedztwa. Zastosowano dużą ilość elementów stymulujących, w tym zieleń, 

która jest dopełnieniem elementów małej architektury. 

 

 Centrum integracyjne i terapeutyczne ICP, Monachium, Niemcy 

 

 

Opis 

ośrodka:  

ICP München – centrum integracyjne i rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych z porażeniem mózgowym i innymi formami niepełnosprawności. 

Inne: Ośrodek prowadzi szeroka działalność, znajdują się tam: integracyjny żłobek, 

przedszkole i świetlica dla dzieci, szkoła podstawowa i zawodowa, centrum 

rehabilitacji, warsztaty terapii zajęciowej, usługi cateringowe, internat. Ośrodek daje 

możliwość pierwszego zatrudnienia i  zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Lokalizacja: Najniższe sąsiedztwo stanowi od południa ośrodek dla osób starszych mieszczący 
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się w budynkach poklasztornych, od północy warsztaty terapii zajęciowej i ośrodek 

samopomocy. Ośrodek znajduje się przy obwodnicy Garmischer w odległości 800m 

od Parku Zachodniego. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Teren przy ośrodku podzielony jest na strefy funkcjonalne: wejściowa z ażurowym 

ogrodzeniem, teren wokół żłobka i przedszkola z placem zabaw dla dzieci 

młodszych, dziedziniec powiązany z przeszklonym holem, otwarty plac zabaw, 

labirynt ze strzyżonego żywopłotu. Do najciekawszych elementów 

zagospodarowania można zaliczyć: 

- rabaty podniesione – z modułów umożliwiających podjechanie wózkiem 

inwalidzkim; 

- element wody – w dwóch formach, przy blatach z przegrodami i jako „gejzery” 

działające podczas obfitych opadów; 

- piaskownica wyniesiona z blatem – dostosowana do osób poruszających się na 

wózkach i osób leżących; 

- zjeżdżalnia i ramka w kształcie smoka – dzięki wkomponowaniu rampy dł. 28m 

udało się uzyskać wysokość zjeżdżalni 2,5m;  

- plac zabaw bogaty jest w detale o różnych właściwościach tj. kamienie o różnej 

fakturze, metal połączony z drewnem, sznurki, taśmy z tworzywa sztucznego; 

- huśtawki tradycyjne i koszowe, trampolina, hamak i karuzela tarczowa z 

zabezpieczeniem dla wózków – elementy te sprawiają, że plac zabaw jest w pełni 

integracyjny i służy dzieciom oraz ich opiekunom. 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Otoczenie ośrodka jest dostosowane po potrzeb różnych grup użytkowników: od 

pracowników poprzez podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności do  

dzieci zdrowych, które chętnie odwiedzają plac zabaw. Teren wokół jest 

zintegrowany z wnętrzem ośrodka przez duże przeszklenia i bezpośrednie wyjścia 

na zewnątrz. Na uwagę zasługuje wykorzystanie zieleni, jako elementu 

terapeutycznego, estetycznego i spajającego realizację. 

 

Wnioski 

Przedstawione ośrodki mimo różnej funkcji charakteryzują się intensywnym 

wykorzystaniem terenu na cele rehabilitacyjne i integracyjne. Ze względu na ciekawe 

elementy zagospodarowania pod kątem osób niepełnosprawnych, lokalizację w skali 

miasta, stopień otwartości na procesy integracyjne na szczególna uwagę zasługują dwa 

ośrodki - Thrive oraz ICP Monachium.  

Ośrodek angielski posiada bardzo szeroką ofertę, której podstawą jest praca  

w ogrodzie. Organizuje szkolenia dla instruktorów hortiterapii, wolontariuszy oraz 

projekty terapeutyczne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki dogodnej 

lokalizacji i przyjaznej atmosferze w Battersea Park realizowane są zajęcia integracyjne 

oraz promujące pracę w ogrodzie jako sposób na poprawę jakości życia.  

Centrum integracyjne w Monachium zwraca uwagę przede wszystkim dobrym 

wykorzystaniem terenu na cele rehabilitacyjne i integracyjne oraz powiązanie otoczenia z 

funkcjami zabudowy. Plac zabaw ośrodka łączy elementy małej architektury z materiałem 
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roślinnym, wplatając rampy i rozwiązania ułatwiające korzystanie osobom 

niepełnosprawnym z założenia. Jest przykładem miejsca integracyjnego, które służy 

podopiecznym ośrodka i mieszkańcom pobliskiego osiedla.       

Analiza ośrodków zagranicznych pozwoliła na zebranie informacji dotyczących 

rodzajów i sposobu zagospodarowania pod kątem osób niepełnosprawnych, zwrócenie 

uwagi na wartości płynące z wykorzystania otoczenia i możliwości integracyjnych. 

Elementy małej architektury pozwoliły na stworzenie ankiety oceny urządzeń skierowanej 

do pracowników wybranych ośrodków na obszarze badawczym z uwzględnieniem ich 

zastosowania terapeutycznego.  
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2.2. Charakterystyka ośrodków na terenie Dolnego Śląska  

 

 Do badania zostały wybrane ośrodki dziennego pobytu dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualne na terenie Dolnego Śląska [Bagiński, 2006].  

W celu zgromadzenia informacji dotyczących lokalizacji ośrodków przeprowadzony został 

wywiad w jednostkach powiatowych odpowiedzialnych za organizację i zapewnienie 

potrzebującym mieszkańcom opieki. W większości dolnośląskich Starostw Powiatowych 

znajdują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które dysponowały bazą adresową 

ośrodków.  

W badaniach wzięto pod uwagę następujące ośrodki: Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Zakłady Aktywności Zawodowej. We wszystkich 

placówkach przeprowadzona została ankieta sposobu korzystania z otoczenia przez 

pensjonariuszy i pracowników ośrodka (zał. 1). W Tab. 1 przedstawiono miejscowości 

oraz rodzaj i ilość ośrodków w nich się znajdujących,  Ryc. 8 obrazuje rozmieszczenie 

ośrodków na terenie województwa.  

 

Lp. Miejscowość Ilość i rodzaj ośrodka 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

1.  Bielawa - X - 

2.  Bolesławiec X X X - 

3.  Bystrzyca Kłodzka - X - 

4.  Chojnów X - - 

5.  Dobroszyce X - - 

6.  Dzierżoniów X - - 

7.  Głogów X - - 

8.  Góra - X - 

9.  Henryków X - - 

10.  Jelenia Góra XX - - 

11.  Jawor X - - 

12.  Kamienna Góra - X - 

13.  Legnica XXX - - 

14.  Lubań X - - 

15.  Lubin XXX - - 

16.  Lwówek Śląski X - - 

17.  Małkowice X - - 

18.  Mikoszów X - X 

19.  Milicz - X - 

20.  Mokrzeszowa X - - 

21.  Oleśnica  - X - 

22.  Opolnica X - - 

23.  Piersno - X - 
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24.  Pilawa Górna X - - 

25.  Piotrowice - X - 

26.  Polkowice X - - 

27.  Strzelin - X - 

28.  Syców X - - 

29.  Szklarska Poręba - X - 

30.  Środa Śląska X X - 

31.  Świdnica - X - 

32.  Świerzawa - - X 

33.  Wałbrzych XXX - - 

34.  Wielisław Stary X - - 

35.  Wrocław XXXX XX X 

36.  Zgorzelec X - - 

37.  Złotoryja X - - 

38.  Żmigród - X - 

 Tab. 1 Miejscowości i ośrodki z grupy badawczej znajdujące się na terenie województwa 

dolnośląskiego  

 

 

 

Ryc. 8 Rodzaj ośrodków i lokalizacja na terenie województwa dolnośląskiego (opr. własne) 

 

Według informacji przekazanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

 na terenie województwa dolnośląskiego znajduje się 53 ośrodków, z czego 33 to 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej, 17 Środowiskowe Domy Samopomocy i 3 Zakłady 

Aktywności Zawodowej (ryc. 9). 

Liczba ośrodków w jednostkach administracyjnych

0
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35

liczba ośrodków 7 30 8 9 1

miasto wojewódzkie miasta powiatowe miasta gminne wsie sołeckie wsie gminne

 

Ryc. 9 Rozkład liczby ośrodków w jednostkach administracyjnych na terenie województwa 

dolnośląskiego 

 

 Najwięcej ośrodków (30) zlokalizowanych jest w miastach powiatowych ze 

średnim zagęszczeniem 1 placówka na miasto. Taka gęstość związana jest z kilkoma 

czynnikami, z których najważniejszy to statutowe zadania organizacji powiatowych  

w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej mieszkańców [Ustawa, 1997]. Mniejsze 

zagęszczenie ośrodków występuje w miastach gminnych średnio jeden ośrodek  

na dziewięć miast.  

Na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się dwa powiaty nie posiadające 

ośrodków o charakterze Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów 

Samopomocy czy Zakładów Aktywności Zawodowej. Są to powiaty Wołowski  

i Oławski, na terenie których znajdują inne placówki typu Domy Pomocy Społecznej.  

Rozmieszczenie i ilość ośrodków dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie  

na terenie Dolnego Śląska wskazuje na potrzebę utworzenia nowych placówek, zwłaszcza 

o charakterze ZAZ-ów, które oferują miejsca pracy oraz ważne w terapii, aktywność  

i realizację zawodową.   

 

Średnia liczba uczestników warsztatów wynosi 32 osoby, najwięcej podopiecznych 

uczęszcza do ośrodka w Dobroszycach (60 osób), najmniej do placówki w Piotrowicach k. 

Chojnowa (20 osób). Wszystkie ośrodki posiadają możliwość korzystania z terenu, 

zarówno z własnych ogrodów, działek ogrodniczych jak i najbliżej zlokalizowanych 

parków. Średnia powierzchnia terenu należąca do ośrodka to 6828 m
2
, z czego 10 
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ośrodków posiada powierzchnię mniejszą niż 100 m
2
. Ponadto na terenie Dolnego Śląska 

znajduje się 5 ośrodków o znacznej powierzchni - powyżej 10000 m
2
. W większości są one 

częścią wielofunkcyjnych placówek z dostępem do terenów parkowych, np. WTZ  

w Henrykowie mieszczący się w oficynie Zespołu Opactwa Cystersów i WTZ w Opolnicy 

należący do Zespołu Szkół Specjalnych mieszczący się w zabytkowych obiektach z 200ha 

parkiem.  

Na ogół tereny otaczające ośrodki wykorzystywane są w ramach pracowni porządkowych, 

ogrodniczych oraz rehabilitacyjnych, jak również w celach rekreacyjnych i integracyjnych. 

4 spośród wszystkich ośrodków nie korzystają z otoczenia, 13 ośrodków mają 

niewystarczająca powierzchnię zieleni do swoich potrzeb. Do głównych przyczyn 

niekorzystania z otoczenia w formie zadawalającej wymieniano zbyt małą powierzchnię, 

niekorzystne sąsiedztwo, brak infrastruktury rekreacyjnej, niestrzeżony lub nieogrodzony 

teren oraz czasowa lokalizacja ośrodka.  

Spośród wszystkich 46 ośrodków (oprócz ośrodków wrocławskich), 29 prowadzi 

pracownie ogrodnicze oraz 9 posiada typowe ogródki działkowe, które nie zawierają 

specjalnych elementów zagospodarowania terenu pomocnych w rehabilitacji uczestników.  

 

 

Na terenie Wrocławia wśród wybranej grupy ośrodków, znajdują się cztery 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, dwa Środowiskowe Domy Samopomocy oraz jeden Zakład 

Aktywności Zawodowej (ryc. 10). Średnia powierzchnia terenu zieleni przy ośrodkach 

wynosi 1635 m
2
.Placówka przy ul. Snopkowej nie posiada zieleni i korzysta z pobliskiego 

parku. Ośrodek przy ul. Okulickiego ma największa powierzchnię ogrodu - 4500m
2
. Dwie 

placówki przy ul. Litomskiej mieszczą się w jednym budynku, korzystają one z terenu 

zarówno w celach rekreacyjnych jak i zawodowych, ze względu na wykonywane zlecenia 

pielęgnacyjne i porządkowe przez uczestników ZAZ.  
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Ryc. 10 Rodzaj ośrodków, nazwa organizacji i lokalizacja na terenie Wrocławia 

 

Z informacji uzyskanych we wszystkich ośrodkach wrocławskich wynika,  

że posiadają one dogodne warunki lokalizacyjne i dostęp do terenów zieleni. 

Niedogodnością w korzystaniu z otoczenia jest brak wystarczającego wyposażenia oraz 

ochrony terenu poza godzinami pracy ośrodka.  

Ośrodki zlokalizowane są w centralnej i wschodniej części Wrocławia. Placówki 

peryferyjne są dobrze powiązane transportem komunikacji miejskiej, co wspomaga 

transport własny ośrodków.  
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2.3. Wybrane obiekty na terenie Dolnego Śląska  - studium przypadku 

 

 Spośród 53 ośrodków dolnośląskich, do szczegółowej analizy lokalizacji  

i wykorzystania terenu zostały wybrane 2 ośrodki wrocławskie oraz 8 ośrodków z terenu 

województwa. Jako kryterium wybory posłużyły: zróżnicowana lokalizacja w jednostkach 

administracyjnych; lokalizacja w miejscowości; powierzchnia dostępnego terenu; 

charakterystyczne cechy obiektu oraz sposobu wykorzystania z terenu. 

Wyniki analiz zostały przedstawione w formie kart ośrodków składających się z części 

graficznej (mapa lokalizacji, zdjęcia elementów charakterystycznych) oraz części 

opisowej, podzielonej na kategorie: opis ośrodka, lokalizacja, opis zagospodarowania, 

wnioski i elementy warte powtórzenia.      

 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu  

 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu  

Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski  

Lokalizacja: Ośrodek zlokalizowany jest w centrum miasta, w sąsiedztwie budynków 
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mieszkalnych, centrum rehabilitacji, sądu, szkoły i skweru miejskiego. Mieści się na 

parterze budynku adaptowanego na cele warsztatów. 

Sąsiedztwo oraz lokalizacja zapewniają dostęp do podstawowych i 

ponadpodstawowych usług  w promieniu do 600m (10min pieszo), co ułatwia 

integrację i prowadzenie treningów społecznych.  

Stan techniczny ciągów komunikacji pieszej określono jako średni, co jest 

rekompensowane przez częste występowanie miejsc odpoczynku i terenów zieleni.     

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ośrodek  posiada dużą powierzchnię parkingową oraz teren zieleni ozdobnej 

okalającej budynek. Od strony podwórza znajduje się niewielki taras, który jest 

wykorzystywany podczas sprzyjającej pogody. Teren ośrodka jest otwarty i 

niestrzeżony.  

Warsztaty prowadzą pracownie ogrodniczą i posiadają działkę oddaloną o 5 km od 

siedziby placówki.  

Na uwagę zasługuje umieszczenie w pracowni ogrodniczej blatów uprawowych i 

wykorzystanie ich do rozmnażania i hodowli roślin doniczkowych.  

Pracownicy ośrodka wyrażają potrzebę powiększenia terenu zieleni przy placówce 

oraz umieszczenie elementów zagospodarowania terenu, tj. altany, budynku 

gospodarczego, grządek podniesionych na działce ogrodniczej.  

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Lokalizacja ośrodka odgrywa istotną rolę w procesie integracji społecznej, lecz 

zagospodarowanie utrudnia wykorzystanie terenu do działań rehabilitacyjnych.  

Braki te rekompensowane są przez działkę ogrodniczą oraz prowadzoną uprawę 

roślin doniczkowych w budynku.  
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Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim  

 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim  

Caritas Archidiecezji Legnickiej 

Lokalizacja: Warsztaty zlokalizowane są w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy 

poszpitalnej, domu rekolekcyjnego, kościoła i wewnętrznego skweru.  

Lokalizacja ta zapewnia uczestnikom aktywny udział w życiu społecznym miasta 

oraz dogodny dostęp do usług, z których najpotrzebniejsze znajdują się w promieniu 

około 200m. 

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Teren ośrodka można podzielić na dwie części. Pierwsza ogólnodostępna to 

przestrzeń komunikacyjna, zajmowana przez parking oraz skwer, kiedyś służący 

pacjentom szpitala. Druga część to półprywatny, wąski (ok.10m) teren, znajdujący 

się między miejskimi murami obronnymi a murami plebanii. Teren ten jest 

wykorzystywany jako miejsce pracowni przyrodniczej, sukcesywnie oczyszczany i 

powiększany. Daje możliwość prowadzenia zajęć na zewnątrz i niewielkich spotkań 

integracyjnych. Wzdłuż murów i zasypanej fosy rosną szpalery lip, które wpływają 

na zaciszny charakter miejsca, izolując od hałasu ulicy i zacieniając fragmenty 
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terenu. Ośrodek posiada również niewielką wolną przestrzeń w najbliższym 

sąsiedztwie budynku i murów, która częściowo jest obsadzona roślinnością 

ozdobną, zaś w miejscach niedostępnych pozostawiona roślinności ruderalnej.  

W przypadku analizowanego ośrodka na uwagę zasługuje potrzeba aranżacji 

przestrzeni widocznej z okien, co pokazane jest zdjęciu powyżej. 

 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Warsztaty we Lwówku są przykładem ciekawego zestawienia lokalizacji oraz 

możliwości płynących z terenu.  

Sąsiedztwo zabytkowej tkanki miejskiej, w tym murów obronnych nadaje charakter 

miejscu, co powinno wpływać na sposób zagospodarowania i wykorzystania zieleni.  

Warsztaty nie posiadają elementów zagospodarowania ułatwiających wykorzystanie 

terenu na cele rehabilitacyjne, jednak pracownicy wykazują zainteresowanie w 

kierunku wprowadzania hortiterapii.  

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej 

Inne: W obiekcie znajdują się również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Dom 

Opieki 

Lokalizacja: Warsztaty mieszczą się w zabytkowym założeniu klasztorno-opiekuńczym, którego 
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skala jest dominująca nad pozostałą zabudową wiejską. Główny budynek jest 

czterokondygnacyjny, o kubaturze około 25 tys.m
3
, o neogotyckiej elewacji i 

licznych detalach.  

Ośrodek znajduje się w wsi Małkowice, położonej w Parku Krajobrazowym Doliny 

Bystrzycy. Teren należący do ośrodka graniczy z rzeką oraz zabudową gospodarczą 

i mieszkalną wsi. Obszar jest bardzo malowniczy, bogaty pod względem 

krajobrazowym, kulturowym oraz przyrodniczym.   

Niedogodnością w funkcjonowaniu ośrodka jest konieczność dowożenia 

uczestników warsztatów.   

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Na terenie nieruchomości ośrodka znajdują się łąki, fragment starorzecza, sad oraz 

przed obiektem – zieleń reprezentacyjna. Ze względu na zmianę funkcji obiektu 

część terenu nie jest użytkowana.  

Teren wykorzystywany jest przez użytkowników głównie jako miejsce rekreacji 

czynnej i biernej. Oprócz ławek, altany, kapliczki i powierzchni komunikacyjnych, 

nie ma elementów zagospodarowania ułatwiających wykorzystanie zieleni w celach 

rehabilitacyjnych.  

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Obiekt w Małkowicach jest przykładem budownictwa na terenach wiejskich w 

celach opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Mimo braku specjalnych elementów 

zagospodarowania terenu, budynek jest otoczony zielenią i zapewnia uczestnikom 

niezbędny kontakt z przyrodą  
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym i Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w 

Dobroszycach   

Lokalizacja: Obiekt w którym znajdują się Warsztaty, zlokalizowany jest na obrzeżach wsi 

Dobroszyce w najbliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, kościoła 

należącego do założenia oraz stawów. Warsztaty znajdują się w części parteru 

dużego obiektu, który został wzniesiony na cele opiekuńcze i pełni niezmiennie 

swoją funkcję od ponad wieku. Niedogodnością w funkcjonowaniu placówki jest 

konieczność dowożenia uczestników warsztatów. Częstotliwość komunikacji 

autobusowej między sąsiednimi miejscowościami niewystarczająca.   

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Na terenie należącym do ośrodka znajdują się boiska o nawierzchni trawiastej, 

fragmenty wolnego terenu wykorzystywane do zajęć grupowych i spotkań 

integracyjnych, zieleń reprezentacyjna i nawierzchnie komunikacyjne. Do 

istniejących elementów małej architektury można zaliczyć nieliczne ławki i 

kwietniki. Otoczenie wykorzystywane jest głównie w celach rekreacyjnych. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej nie posiadają specjalnych urządzeń ułatwiających 

wykorzystanie zieleni w celach rehabilitacyjnych.  

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Ośrodek w Dobroszycach jest przykładem architektonicznym i organizacyjnym 

placówki opiekuńczej na terenach wiejskich. Nieliczne elementy zagospodarowania 

wpływają na słabe wykorzystanie walorów i możliwości rehabilitacyjnych i 

integracyjnych terenu.  
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sycowie 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Sycowie  

Lokalizacja: Ośrodek zlokalizowany jest w centrum miasta, w odległości około 200m od rynku 

głównego. Najbliższe otoczenie stanowi osiedle zabudowy jednorodzinnej, szkoła, 

dom kultury oraz teren zieleni związane z rzeką.  

Warsztaty zajmują część parterowego budynku dzielonego z Biblioteką Miejską.  

Lokalizacja ośrodka jest dogodna ze względu na możliwość korzystania z usług, 

integrację społeczną przy jednocześnie zacisznym charakterze posesji.  

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ze względu krótki okres użytkowania obiektu, na terenie ośrodka znajdują się: 

budynek gospodarczy, rabaty roślin ozdobnych oraz grządki warzywne, z których 

płody wykorzystywane są w pracowni kulinarnej. Na uwagę zasługuje powiązanie 
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budynku z otoczeniem poprzez duże przeszklenia, możliwość bezpośredniego 

wyjścia na zewnątrz z pracowni oraz taras, na którym prowadzone są zajęcia. 

Wolny teren wykorzystywany jest do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. 

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Mimo, iż ośrodek obecnie nie posiada wielu elementów zagospodarowania, 

uczestnicy wykorzystują teren. Sprzyjające warunki lokalizacji, wielkość działki 

oraz zainteresowanie pracowników, przyczyniają się do wprowadzenia w szerszym 

zakresie terenoterapii i hortiterapii.     

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej w Mikoszowie 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej Centrum 

Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Stowarzyszenia „Celestyn” 

Inne: Badane ośrodki są częścią działalności Stowarzyszenia, które prowadzi m.in. 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych, Teatr Tańca, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w tym  
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Dzienny Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Dzienny Oddział Rehabilitacyjny 

itd.  

Lokalizacja: Obiekty i tereny należące do Stowarzyszenia zlokalizowane są w centralnej części 

wsi i na jej obrzeżach. Skala ośrodka jest tak duża, że zajmuje znaczną część 

powierzchni Mikoszowa.    

Główna siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku byłego przedszkola, 

w pobliżu którego powstały nowe obiekty. Zakład Aktywności Zawodowej 

zlokalizowany w wyremontowanym i przystosowanym do nowej funkcji budynku 

gospodarczym, należącym niegdyś do założenia folwarcznego. 

Mikoszów znajduje się w niedalekiej odległości od Strzelina, jest dobrze 

skomunikowany również z pozostałymi miejscowościami, z których dojeżdżają 

uczestnicy. We wsi znajdują się tylko niezbędne usługi podstawowe, zaś integracja 

społeczna zapewniana jest przez spotkania i imprezy na terenie ośrodka.  

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ośrodek ze względu na dużą powierzchnie i szeroką działalność posiada wiele 

elementów zagospodarowania terenu pomocnych w rehabilitacji. Między innymi 

prowadzone są zajęcia hipoterapii, na cele której zlokalizowano wybiegi i pastwiska 

dla koni. Ośrodek posiada sad drzew owocowych, teren zalesiony roślinnością 

iglastą, zieleń reprezentacyjną związaną z budynkami oraz zaniedbany park 

podworski.  

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Oprócz wymienionych ośrodek nie posiada specjalnych elementów 

zagospodarowania terenu. Wykazuje jednak ogromne zainteresowanie 

poszerzaniem oferty rehabilitacyjnej w tym o hortiterapię, zooterapię, ścieżki 

edukacyjne przeznaczone dla grup integracyjnych (uczestnicy warsztatów, 

wolontariusze, dzieci i młodzież szkolna)     
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy 

w Zgorzelcu   

Lokalizacja: Ośrodek mieści się w zaadaptowanym na cele warsztatów obiekcie usługowym, 

którego najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania poprzemysłowe, 

wykorzystywane obecnie do innych celów – m.in. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Warsztaty zlokalizowane są w centrum miasta, zapewniając uczestnikom 

dogodny dostęp do usług oraz terenów zieleni. Niedogodność organizacyjną 

stanowi konieczność dojazdów i dowożenia uczestników, gdyż placówka jest 

jedyną tego rodzaju w powiecie Zgorzeleckim.    

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Cechą charakterystyczną ośrodka jest brak wolnego terenu w jego najbliższym 

sąsiedztwie. Większość zajmowana jest przez przestrzeń komunikacyjną w strefie 

wejściowej z wąskim fragmentem przeznaczonym na zieleń ozdobną: byliny, 

pnącza i roślinność w donicach, między budynkiem a linią ciepłowniczą. I 

ogrodzeniem.  Uczestnicy warsztatów mają możliwość wyjścia bezpośrednio  

z jednej z pracowni na teren podwórza, będącego częścią wspólną zabudowy 

mieszkaniowej i poprzemysłowej. Nie posiada ono wyposażenia umożliwiającego 

pracę na zewnątrz. Ogrodzenie otaczające budynek znajduje się blisko okien,  

co wpływa na niekorzystny widok i wrażenie izolacji ośrodka.  

Należy zwrócić uwagę, iż ośrodek posiada zagospodarowany i intensywnie 

użytkowany ogródek działkowy. Znajduję się w nim altana umożliwiająca 
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prowadzenie zajęć i spotkań integracyjnych, budynki gospodarcze, toalety oraz 

grządki warzywne, drzewa i krzewy owocowe z zielenią ozdobną.  

Działka oddalona jest od warsztatów około półtora km, co stanowi dogodną długość 

spacerów zważywszy na korzystną trasę przez park, osiedle domów 

jednorodzinnych i teren ogródków działkowych.   

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Pomimo braku wolnej przestrzeni przy ośrodku, uczestnicy mają możliwość 

przebywania na zewnątrz i korzystania z zieleni dzięki bliskiemu sąsiedztwu parku 

oraz zagospodarowanej działce ogrodniczej.   

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzelinie  

 

 

Opis 

ośrodka:  

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Lokalizacja: Placówka mieści się w nowopowstałym budynku parterowym z ogrodem. 

Najbliższe sąsiedztwo stanowi szkoła i należące do niej tereny sportowe, zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna i skwer miejski. Ośrodek znajduje się w centrum 

miasta. Jest oddalony od rynku około 200m, co zapewnia uczestnikom dostęp  

do usług oraz integrację społeczną.  

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Budynek ośrodka otoczony jest ogrodem o powierzchni 1800m
2
, która odpowiada  

potrzebom uczestników. Do elementów zagospodarowania należą altana, pergola, 

dekoracyjna studnia ogrodowa oraz ścieżki utwardzone. Zieleń znajdująca się  

na terenie ogrodu to drzewa i krzewy ozdobne oraz rabaty bylinowe. Niewielkie 

wzniesienie ma służyć do obsadzenia roślinami charakterystycznymi dla skalników. 
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Prace pielęgnacyjne wykonywane są przez uczestników jednej z pracowni.   

Teren wykorzystywany jest głównie w celach rekreacyjnych i zajęciach sportowych. 

Brakuje elementów zagospodarowania pomocnych w procesie rehabilitacji oraz 

umożliwiających prowadzenie zajęć innych pracowni niż ogrodniczych.   

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Badany ośrodek posiada dobre warunki rozwoju. Obecnie wydaje się,  

że możliwości płynące z terenu nie są w pełni wykorzystywane, ograniczając się  

do funkcji rekreacyjnych i estetycznych zieleni. 

 

 

 

Warsztatu Terapii Zajęciowe ul. Litomska, Wrocław 

 

 

Opis 

ośrodka:  

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Ostoja”  

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym 

Porażeniem Dziecięcym  

Inne: W budynku przy ul. Litomskiej, oprócz Warsztatów mieszczą się:  Zakład 

Aktywności Zawodowej świadczący usługi z zakresu gastronomii, poligrafii i 

ogrodnictwa; oraz Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne 

Lokalizacja: Obiekt zlokalizowany jest w obrębie Starego Miasta, w bliskim sąsiedztwie osiedla 

mieszkaniowego Szczepin, na terenie wnętrza międzyblokowego czteropiętrowej, 
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wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

Lokalizacja zapewnia dostęp do usług podstawowych w promieniu 200m oraz 

ponadpodstawowych w promieniu 1km. Ulica Litomska jest dobrze 

skomunikowana z resztą miasta, zarówno komunikacją tramwajową jak  

i autobusową.  

Najbliższe sąsiedztwo ośrodka zabudowy mieszkaniowej wpływa na kameralny  

i zaciszny charakter podwórka przy jednoczesnym czynniku integracji społecznej.  

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Większość powierzchni działki zajmowana jest przez budynek, miejsca parkingowe 

oraz komunikację pieszą. Dzięki licznym nasadzeniom zróżnicowanych pod 

względem gatunków drzew, sprawia wrażenie intensywnie wykorzystanej.   

W strefie wejściowej na terenie obiektu znajdują się ławki oraz nieliczne donice  

z roślinnością ozdobną i niewielkie oczko wodne.  

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Zieleń  przy ośrodku spełnia funkcję rekreacyjną oraz umożliwia zdobycie 

umiejętności i doświadczenia w pracach pielęgnacyjno-porządkowych, które 

stanowią usługową ofertę ośrodków. Jednak brakuje elementów zagospodarowania 

terenu ułatwiających rehabilitację przy wykorzystaniu otoczenia, takich jak grządki 

podniesione czy ścieżki sensoryczne. 

Na uwagę zasługuje sposób organizacji i powiązanie budynku z otoczeniem poprzez 

duże przeszklenia i taras umożliwiający prowadzenie zajęć na zewnątrz.    
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Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Okulickiego, Wrocław 

 

Opis 

ośrodka:  

Środowiskowy Dom Samopomocy „Okuliki” Fundacji Przyjazny Dom im. 

Stanisława Jabłonki, ul. Okulickiego 2, Wrocław  

Inne: W budynku przy ul. Okulickiego, oprócz dziennego ośrodka mieszczą się pokoje 

Zespołu Mieszkań Chronionych. Placówka jest czynna całą dobę.  

Lokalizacja: Obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Zakrzów. Ośrodek bezpośrednio graniczy od 

zachodu z terenami przemysłowymi należącymi do nieczynnego dziś Browaru  

Zakrzów, od północy z terenami K.S. Polar, od zachodu z zabudowaniami 

mieszkalnymi i gospodarczymi. Bezpośrednio przy granicy ośrodka znajduje się 

linia kolejowa relacji Wrocław-Trzebnica. Sąsiedztwo zdaje się być neutralne dla 

placówki.  

Pomimo dość dobrej komunikacji miejskiej, problemem wydaje się odległość 

Zakrzowa od centrum miasta, której przebycie autobusem zajmuje ok. 30 min.  

Opis 

zagospodaro-

wania: 

Ośrodek posiada teren o powierzchni 4500m
2
. Działka podzielona jest na 

następujące strefy funkcjonalne: przedogródek z roślinnością ozdobną, 

powierzchnia komunikacyjna z miejscami parkingowymi, teren ogrodu  
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z roślinnością drzewiastą, drzewami i krzewami owocowymi, rabatami bylinowymi 

i grządkami warzywnymi. Teren wykorzystywany jest w celach rekreacyjnych oraz 

do zajęć rehabilitacyjnych.  

Wnioski, 

elementy 

warte 

powtórzenia: 

Ze względu na plany rozbudowy placówki o oddzielny obiekt Zespołu Mieszkań 

Chronionych, nie prowadzone są inwestycje trwałego zagospodarowania.  Brakuje 

specjalnych elementów do wykorzystania w celach rehabilitacji sensorycznej. 

Jednak ośrodek wykazuje duże zainteresowanie wykorzystaniem w przyszłości 

otoczenia w celach rehabilitacyjnych i integracyjnych.   

 

Wnioski 

Przedstawione ośrodki charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem 

lokalizacji, formy budynku oraz dostępu do terenu zieleni. Placówki posiadają 

zróżnicowaną powierzchnię zieleni, która w większości jest wykorzystywana do celów 

rekreacyjnych i zajęć rehabilitacji ruchowej. Do podstawowej infrastruktury ogrodów 

należą ławki i ścieżki oraz rabaty bylinowe. Nie zauważono przykładów barier 

architektonicznych - zarówno budynki jak i otoczenie przystosowane są do użytkowania 

przez osoby niepełnosprawne.  

Brakuje jednak elementów zagospodarowania, które w sposób szczególny mają wspierać 

rehabilitację sensoryczną uczestników. Brakuje również elementów pomocnych  

w prowadzeniu zajęć na zewnątrz z poszczególnych pracowni warsztatów. Wyjątek 

stanowią  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu, które posiadają altanę na działce 

ogrodniczej wykorzystywaną w celach spotkań integracyjnych i prowadzenia zajęć 

warsztatowych.  

 

Przeważająca roślinnością na terenie placówek są drzewa i krzewy ozdobne oraz 

rabaty bylinowe, niektóre ośrodki posiadają rośliny użytkowe – drzewa i krzewy owocowe 

lub warzywa. Brak elementów zagospodarowani ułatwiających uprawę oraz pielęgnację 

roślin przez osoby niepełnosprawne. Wyjątkiem są blaty wegetacyjne w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, które umożliwiają kontakt z roślinami w sezonie 

zimowym.  

 

Na podstawie przeprowadzony analiz stwierdzono, że ośrodki podsiadają dostęp do 

terenów zieleni, jednak sposób korzystania z niego ogranicza się do rekreacji. Może być to 

spowodowane małą popularnością zajęć z hortiterapii i terenoterapii. Warto dodać,  

iż pracownicy ośrodków wykazywali duże zainteresowanie badaniami i chęcią współpracy 

przy poszerzeniu oferty rehabilitacyjnej placówek.  
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 2.4. Zasięg oddziaływania wybranych ośrodków 

 

Spośród placówek dolnośląskich (46), do szczegółowych badań i analizy zasięgu 

oddziaływania wybrano osiem ośrodków. Należą do nich Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowe Domy Samopomocy i Zakłady Aktywności Zawodowej w Zgorzelcu, 

Bolesławcu, Lwówku Śląski, Malkowicach, Mikoszowie, Strzelinie, Dobroszycach oraz 

Sycowie. Pozostałe ośrodki zaznaczone są na mapie szarymi kwadratami. Czerwone 

punkty oznaczają miejscowości, z których dojeżdżają uczestnicy warsztatów.  Puste 

obszary oznaczają brak ośrodków wybranego typu, Okręgi o środkach w wybranych 

placówkach i promieniach 5, 10, 20, 30 km rozchodzą się promieniście, wyznaczając od 

obszarów gmin po obszary powiatów. Niewypełnione okręgi pokrywają się  

z powierzchniami powiatów, w których znajdują się poszczególne ośrodki. Okręgi 

wypełnione zmiennym nasyceniem koloru przedstawiają obszary poza granicami powiatu 

(ryc. 11).  

 

 
Ryc. 11 Mapa zasięgu oddziaływania wybranych ośrodków dolnośląskich (opr. własne) 
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Wyniki 

Ze względu na organizację pracy ośrodków, są one zobowiązane do obsługi 

mieszkańców zgodnie z podziałem administracyjnym. Stąd wynikające niedogodności 

 w funkcjonowaniu placówek, których mała liczba i lokalizacja zmusza do dowożenia 

uczestników z oddalonych miejscowości.  

Zasięg oddziaływania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu sięgają 30 km. 

Jest to związane z wydłużonym kształtem tego obszaru, jak i jedyną placówką tego tylu 

placówki w regionie. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach zlokalizowane są na 

granicy administracyjnej powiatu wrocławskiego. Ze względu na uwarunkowania prawne, 

uczestnicy warsztatów dowożeni są z głębi powiatu. Ośrodki w Sycowie i Dobroszycach 

znajdujące się na terenie powiatu oleśnickiego, uzupełniają się i obejmują zasięgiem całą 

jego powierzchnię. Jednak lokalizacja placówek przy granicy powiatu wymusza 

konieczność dowożenia uczestników. Pozostałe ośrodki położone są w centralnych 

częściach powiatów, co znacznie ułatwia codzienną komunikację uczestników. 

Najlepszym przykładem są Strzelin i Mikoszów, znajdujące się w środkowej części 

powiatu strzelińskiego, w niedalekiej odległości od siebie, które obejmują równomiernie 

zasięgiem cały obszar administracyjny.  

 

Wnioski 

Zasięg oddziaływania wymuszony jest lokalizacją i podziałem administracyjnym co 

utrudnia funkcjonowanie placówek. Zachodzi konieczność dowożenia uczestników 

z krańcowych miejscowości w powiatach. Miejscowości obsługiwane przez ośrodek 

powinny być ustalane na podstawie odległości od placówki oraz dogodnego połączenia 

komunikacyjnego.  
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Ośrodki wrocławskie 

Spośród 7 ośrodków wrocławskich do analizy zostały wybrane cztery placówki, 

zlokalizowane w centralnej i wschodniej części miasta. Promień zasięgu jest równy 

średniej odległości do miejsc zamieszkania uczestników warsztatów (ryc.12).  

 

Ryc. 12 Mapa zasięgu oddziaływania wybranych ośrodków wrocławskich (opr. własne) 

 

Wyniki 

Można zauważyć, że promienie okręgów mają zbliżoną wartość (średnia 3,2 km), 

co świadczy o porównywalnych odległościach dowozu uczestników. Kilka osób dojeżdża 

ze znacznie oddalonych dzielnic oraz dwie spoza granic miasta.  

Wniosek 

Na mapie miasta znajdują się obszary nieobjęte zasięgiem żadnego z ośrodków, co 

może sugerować potrzebę stworzenia tam nowych placówek.  
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 2.5. Ocena przydatności terapeutycznej elementów zagospodarowania terenu 

 

Ocenę przydatności terapeutycznej elementów zagospodarowania terenu 

przeprowadzono na podstawie analizy statystycznej ankiet.    

2.5.1 Wyodrębnienie sfer niepełnosprawności - analiza czynnikowa 
   

Metodologia 

 

Celem analizy czynnikowej jest wydzielenie istotnych czynników, dających się 

wyróżnić spośród ocen wartości rehabilitacyjnej obiektów, zawartych w odpowiedziach 

ankietowych [Jobson, 1992; Stanisz, 2007]. 

Czynnik przypisany obiektowi jest kombinacją liniową ocen jego przydatności  

w rehabilitacji dysfunkcji. Współczynniki kombinacji liniowej nazywają się wagami 

czynnikowymi. Wagi czynników mają relatywnie wysokie dodatnie wartości dla 

dysfunkcji mocno, pozytywnie związanych z danym czynnikiem, a relatywnie wysokie 

ujemne wartości dla dysfunkcji mocno, negatywnie z nim związanych. Czynniki  

są niezależne statystycznie. Wyznaczają więc istotnie różne cechy badanych obiektów. 

 Dla każdego czynnika wyznaczone są współczynniki korelacji (ładunki czynnikowe) 

tego czynnika i ocen przydatności w rehabilitacji. Pozwala to na interpretację czynnika  

i określa jego znaczenie praktyczne, czyli proces reifikacji. W obliczeniach 

przeprowadzono rotację czynników metodą quartimax, aby uzyskać prostą strukturę 

ułatwiającą proces reifikacji. 
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Analiza czynnikowa oceny zdolności rehabilitacyjnej obiektów - wyniki  

 

W przeprowadzonym badaniu wyodrębniono 5 istotnych czynników: zmysłowy, 

intelektualny, fizyczny, zachowania indywidualne, zachowania społeczne (ryc. 13). 

 

 
Ryc. 13 Schemat wyodrębnienia czynników z ocen zawartych w ankietach (opr. własne) 

 

Czynniki mają ustaloną hierarchię ważności, związaną ze stopniem wyjaśnienia 

zmienności informacji pochodzących z danych ankietowych.  

Najbardziej rozróżnialnym przez respondentów, objaśniającym 42 % zmienności, 

jest czynnik zmysłowy związany z dotykiem, węchem, smakiem, słuchem, wzrokiem na 

poziomie współczynnika korelacji większego od 0,80.  

Kolejnym wyodrębnionym czynnikiem jest intelektualny, łączący dysfunkcje w 

koncentracji, ocenie bodźców i zdolnościach uczenia się.  Dysfunkcje te są skorelowane  

z czynnikiem intelektualnym na poziomie współczynnika korelacji  w przedziale między 

0,78 a 0,84. Czynnik wyjaśnia 13% zmienności ogólnej. 

Trzeci czynnik, fizyczny, wyjaśnia 12% zmienności. Opisuje on dyspraksje, 

porażenia, niedowłady, hipotonie, wady postawy i zaburzenia ortopedyczne skorelowane 

z czynnikiem fizycznym na poziomie co najmniej 0,80. 

Dwa ostatnie czynniki związane są ze sferą zachowań. Czynnik zachowań 

indywidualnych opisuje odpowiedzi na pytanie o nadpobudliwość i agresywność, 

a czynnik zachowań społecznych - bierność i zachowania w grupie. Oba te czynniki 

wyjaśniają zmienność w odpowiedziach respondentów w niewielkim stopniu (7% i 5%)  

i są skorelowane z tymi dysfunkcjami na poziomie współczynnika korelacji 0,90 i 0,70.    
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Szczegółowy zapis relacji między czynnikami a dysfunkcjami przedstawiony jest  

w poniższej tabeli. Wyróżnione pola tabeli wskazują na istotne związki między 

dysfunkcjami a czynnikami (tab. 2).    

 Czynniki 

Dysfunkcje 1. Zmysłowy 2.Intelektualny 3. Fizyczny 

4. Zachowania 

indywidualne 

5. Zachowania 

społeczne 

dyspraksje 0,18 0,10 0,77 0,19 0,10 

porażenia, niedowłady 0,16 0,07 0,88 0,07 0,00 

hipotonie 0,21 0,13 0,89 0,11 0,07 

wady postawy, zaburzenia 

ortopedyczne 0,22 0,09 0,81 0,02 0,20 

koncentracja 0,18 0,83 0,15 0,25 0,09 

ocena bodźców 0,24 0,82 0,14 0,13 0,15 

uczenie się 0,26 0,71 0,06 0,03 0,43 

dotyk 0,78 0,28 0,26 0,02 -0,06 

węch 0,86 0,15 0,13 0,07 0,16 

smak 0,79 0,03 0,22 0,05 0,29 

słuch 0,84 0,13 0,18 0,11 0,16 

wzrok 0,81 0,27 0,17 0,13 -0,10 

nadpobudliwość 0,09 0,15 0,15 0,90 0,00 

agresywność 0,09 0,11 0,08 0,86 0,24 

bierność 0,17 0,30 0,19 0,15 0,78 

zachowania w grupie 0,11 0,29 0,12 0,46 0,61 

% wyjaśnienia 

zmienności: 
41,7% 12,9% 11,8% 7,3% 4,9% 

Tab. 2 Współczynniki korelacji czynników z dysfunkcjami (ładunki czynnikowe)  

Tabela wag zmiennych czynnikowych przedstawia współczynniki kombinacji 

liniowych ocen rehabilitowanych dysfunkcji, które tworzą poszczególne czynniki. 

Wyróżnione pola tabeli wskazują na współczynniki odpowiadające istotnym wartościom 

ładunków czynnikowych (tab. 3). 

 Czynniki 

Dysfunkcje 1. Zmysłowy 2. Intelektualny 3. Fizyczny 

4. Zachowania 

indywidualne 

5. Zachowania 

społeczne 

dyspraksje -0,061 -0,034 0,284 0,034 -0,023 

porażenia niedowłady -0,074 -0,005 0,348 -0,026 -0,103 

hipotonie -0,068 0,005 0,334 -0,021 -0,067 

wady postawy, zaburzenia 

ortopedyczne -0,051 -0,062 0,299 -0,102 0,120 

koncentracja -0,095 0,514 -0,006 0,028 -0,242 

ocena bodźców -0,071 0,492 -0,015 -0,061 -0,152 

uczenie się -0,045 0,330 -0,061 -0,168 0,208 

dotyk 0,236 0,078 -0,003 -0,029 -0,210 

węch 0,296 -0,098 -0,086 -0,017 0,055 

smak 0,272 -0,220 -0,043 -0,045 0,231 

słuch 0,285 -0,116 -0,064 0,010 0,048 

wzrok 0,266 0,071 -0,053 0,060 -0,273 

nadpobudliwość -0,011 -0,022 -0,021 0,577 -0,253 

agresywność -0,003 -0,123 -0,062 0,508 0,027 

bierność -0,048 -0,088 -0,013 -0,116 0,684 

zachowania w grupie -0,052 -0,071 -0,044 0,138 0,447 

Tab. 3 Wagi zmiennych czynnikowych. 
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Do dalszej analizy dane ankietowe zostały zapisane w postaci wartości 

czynnikowych. 

Obiekt o dużej dodatniej wartości danego czynnika jest oceniony jako dobrze 

przygotowany do rehabilitacji dysfunkcji związanych z tym czynnikiem. Obiekt o dużej 

ujemnej wartości danego czynnika jest oceniony jako nie zalecany w rehabilitacji 

dysfunkcji związanych z tym czynnikiem.  

Dla czynnika zmysłów wysokie dodatnie współczynniki są w przybliżeniu 

jednakowe, co oznacza, że odpowiedzi ankietowanych dotyczące dysfunkcji zmysłowych 

są uwzględnione z tą samą wagą. 

Współczynniki czynnika intelektualnego są dodatnie o zróżnicowanej wadze. 

Według ankietowanych oceniane urządzenia mają największy wpływ na koncentrację  

i ocenę bodźców, a wyraźnie mniejszy na usprawnianie zdolności uczenia.   

Czynnikowi fizycznemu odpowiadają współczynniki dodatnie o zbliżonych 

wartościach. Oznacza to, że odpowiedzi ankietowanych dotyczące dysfunkcji fizycznych 

są uwzględnione z tą samą wagą. 

Współczynniki dla zachowań indywidualnych są wysokie dla dwóch dysfunkcji: 

nadpobudliwość i agresywność. Dla pozostałych dysfunkcji współczynniki są bardzo małe, 

co świadczy o ich niewielkim wpływie na czynnik zachowań indywidualnych.  

Podobnie, współczynniki dla zachowań społecznych są wysokie dla dwóch 

dysfunkcji: bierność i zachowania w grupie. Dla pozostałych dysfunkcji współczynniki są 

bardzo małe, co świadczy o ich niewielkim wpływie na czynnik zachowań społecznych.  

 

2.5.2. Ocena według sfer niepełnosprawności - analiza wariancji  

 

Metodologia 

Celem analizy wariancji (ANOVA) jest zbadanie istotności zróżnicowania wartości 

średniej czynników w poszczególnych obiektach. W przypadku stwierdzenia tej istotności 

przeprowadzony jest test porównań wielokrotnych HSD Tukeya, pozwalający pogrupować 

obiekty ze względu na podobieństwo zdolności rehabilitacyjnych. Gwiazdki w jednej 

kolumnie oznaczają przynależność do tej samej grupy jednorodnej. Kolorem żółtym 

oznaczono proponowany podział na grupy jednorodne według kryterium maksymalnego 

zróżnicowania wartości średnich. Kolorem szarym wyróżniono obiekty neutralnie 
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ocenione przez respondentów. Większym wartościom analizowanego czynnika przypisano 

wyższe numery grup.  

 Analiza wariancji – wyniki  

Czynnik zmysłowy  

Test analizy wariancji wykazał (p<0,001) istotne zróżnicowanie czynnika 

zmysłowego, co jest przedstawione w poniższej tabeli. 

Obiekty n średnia odchylenie 

standardowe 

błąd 

standardowy 

-95,00% +95,00% 

Teren do ćwiczeń 88 -0,34 1,07 0,11 -0,57 -0,12 

Huśtawka 88 -0,60 0,90 0,10 -0,79 -0,41 

Ścieżka sensoryczna 88 0,11 0,99 0,11 -0,10 0,32 

Rabaty podniesione 88 0,31 0,89 0,09 0,12 0,50 

Blat dotykowy 88 0,28 0,84 0,09 0,10 0,46 

Ścieżka florystyczna 88 0,35 0,88 0,09 0,16 0,54 

Zbiornik z wodą 88 0,35 0,89 0,09 0,17 0,54 

Trampolina 88 -0,46 0,98 0,10 -0,67 -0,25 

    ANOVA p <0,001 

Tab. 4 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały ufności dla 

czynnika zmysłów w podziale na osiem obiektów.  

 

Najistotniejszy wpływ na stymulację zmysłów wykazują: ścieżka florystyczna  

i zbiornik z wodą przyjmując średnie wartości 0,35.  Dla tych obiektów odchylenie 

standardowe wynosi 0,88 i 0,89 zaś błąd standardowy 0,09.  

W ocenie ankietowanych trzy obiekty w silnym stopniu nie są przystosowane do 

usprawniania sfery zmysłów. Jest to widoczne w ujemnych wartościach średnich dla 

huśtawki (-0,60); trampoliny (-0,46) oraz terenu do ćwiczeń (-0,34). Błąd standardowy 

wynosi około 0,1, co stanowi około 30% wartości średniej. 

Przedziały ufności dla średniej wartości czynnika w obiektach przedstawiono na 

poniższym rysunku. Daje się zauważyć występowanie dwóch grup obiektów. Ścieżka 

sensoryczna jest w małym stopniu związana z czynnikiem zmysłowym – przedział ufności 

dla średniej zawiera wartość neutralną 0.  
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Ryc. 14 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika zmysłowego w różnych obiektach: 1 - teren 

do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – 

ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – trampolina.    

 

 

 Tabela nr 5 przedstawia podział obiektów na grupy o podobnych wartościach 

rehabilitacyjnych czynnika zmysłowego. 

 
Obiekty Czynnik zmysłowy Grupa 1 Grupa 2 

Huśtawka -0,60 ****  

Trampolina -0,46 ****  

Teren do ćwiczeń -0,34 ****  

Ścieżka sensoryczna 0,11  **** 

Blat dotykowy 0,28  **** 

Rabaty podniesione 0,31  **** 

Ścieżka florystyczna 0,35  **** 

Zbiornik z wodą 0,35  **** 

Tab. 5 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya.  „****” oznaczają propozycję podziału 

według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym wyróżniono obiekty neutralnie 

ocenione przez respondentów.     

 

Spośród ośmiu obiektów wyodrębnione zostały na poziomie istotności p<0,05, 

dwie grupy obiektów o wyraźnie różnym wpływie na czynnik zmysłowy. Do obiektów 

negatywnie wpływających na rehabilitację sfery zmysłów należą: huśtawka, trampolina  

i teren do ćwiczeń.  
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Najbardziej korzystne w usprawnianiu zmysłów według respondentów są zbiornik z wodą 

oraz ścieżka florystyczna.  

Ścieżka sensoryczna jest obiektem, którego wpływ na rehabilitację sfery zmysłowej 

ankietowani nie byli w stanie jednoznacznie określić.  

 

Komentarz  

 

Jako wyznacznik klasyfikacji obiektów grup o pozytywnym i negatywnym 

wpływie na poszczególne sfery, można przyjąć sposób korzystania, powiązanie z ruchem, 

roślinami i wodą. 

W obiektach niewskazanych do rehabilitacji sfery zmysłowej można zauważyć 

konieczność aktywnego udziału i animacji opiekunów. Może to mieć wpływ na 

ograniczenie procesu twórczego, organizacji pracy i własnego wyboru sposobu korzystania 

z obiektów przez podopiecznych. Huśtawka, trampolina i teren do ćwiczeń w swoim 

zamierzeniach się są skierowane na dostarczanie wrażeń zmysłowych, ich stymulację 

i rozwijanie. Mają charakter rekreacyjny, z narzuconą sposobem korzystania bez 

możliwości dostosowania do indywidualnych zmysłowych potrzeb użytkowników.  

Obiektem neutralnym, trudnym do klasyfikacji przez ankietowanych jest ścieżka 

sensoryczna, która podobnie jak w przypadku obiektów nie zalecanych do stymulacji 

zmysłów, wymusza sposób użytkowania. Różnorodne materiały zastosowane  

w nawierzchni są odbierane przez stopy i skierowane na usprawnianie motoryki, 

przezwyciężanie lęków związanych z nierównymi nawierzchniami nie zaś na stymulacje 

wielu zmysłów. 

Cechą charakterystyczną wszystkich obiektów dobrze ocenionych przez 

respondentów pod kątem rehabilitacji sfery zmysłowej jest możliwość bezpośredniego 

kontaktu i różnorodność doświadczeń płynących z ich wykorzystania.  

Blat dotykowy w zależności od rodzaju materiałów, które w nim zostaną użyte, 

opiera się na dostrzeganiu różnić w kształtach, fakturze, kolorze czy temperaturze. Daje 

możliwość doświadczenia różnorodności form w przystępny i bezpośredni sposób. Dobór 

elementów do stymulacji często opiera się na zestawieniach skrajnych cech, np. gładki - 

chropowaty, ciepły- zimny, kolorowy – jednobarwny i stonowany, plastyczny i nie 

poddający formowaniu. Przykładem może być połączenie w sąsiednich pojemnikach 

plastikowych, kolorowych, gładkich piłeczek z trudnymi do ogrzania, nieregularnymi,  

o stonowanych barwach otoczaków kilkucentymetrowej średnicy, czy elementów 

organicznych z nieorganicznymi, np. szyszek i ceramicznych korali. Daje to 
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nieograniczone możliwości zestawień, poszukiwań i doboru ulubionych materiałów, które 

w sposób najlepszy dla podopiecznego są w stanie stymulować go poprzez zmysły. Co 

wydaje się szczególnie ważne w przypadku grupy osób o różnych potrzebach – 

nadwrażliwości i podwrażliwości sensorycznej. 

 Rabaty podniesione i ścieżka florystyczna opierają swoje działanie również na 

bezpośrednim kontakcie z materią roślinną o nieograniczonych możliwościach zależnych 

od potrzeb użytkowników. Rabaty czy grządki podniesione mają ułatwić zabiegi 

pielęgnacyjne roślin użytkowych i ozdobnych, których cechy mają bezpośredni wpływ na 

wszystkie zmysły podopiecznych. Począwszy od złożonej budowy i różnorodnych 

kształtów części rośliny, która może być delikatna, gładka, prosta lub chropowata, złożona, 

stymulująca dotyk, poprzez  różnobarwność i skończywszy na walorach zapachowych czy 

smakowych umożliwiających rozpoznanie i zapamiętanie gatunku. Również dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na zmysły jest bezpośredni kontakt z glebą, która dostarcza 

wielu wrażeń sensorycznych.  

Ścieżka florystyczna wykorzystuje roślinny takie jak drzewa, krzewy, trawy i byliny. Tu 

również istotna jest możliwość zbadania empirycznego, doświadczenia różnorodności w 

formach, kolorach, zapachach czy dźwiękach szumiących liści. Bezpośredni kontakt  

z zielenią wysoką daje możliwość zauważenia różnej skali i pogłębienia świadomości 

własnego ciała, co w przypadku osób z dysfunkcjami w sferze zmysłów jest szczególnie 

ważne.  

 Zbiornik z wodą jest obiektem najlepiej ocenionym przez ankietowanych, daje 

możliwości czynnego i biernego wykorzystania w procesie rehabilitacji zmysłowej. Działa 

wielowymiarowo na systemy zmysłowe: w bezpośrednim kontakcie dotykowym,  

z możliwością zmiany temperatury i siły przepływu; emituje uspakajające dźwięki oraz 

może być elementem urozmaicającym krajobraz otoczenia ośrodka. Woda jest elementem 

skupiającym uwagę o znaczeniu terapeutycznym jak i symbolicznym, z korzyścią dla 

uczestników.  
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 Czynnik intelektualny  

 

Poniższa tabela obrazuje istotne zróżnicowanie czynnika intelektualnego na 

podstawie testu analizy wariancji (p<0,001). 

 
  n średnia odchylenie 

standardowe 

błąd 

standardowy 

-95,00% +95,00% 

Teren do ćwiczeń 88 -0,19 1,03 0,11 -0,41 0,03 

Huśtawka 88 -0,68 1,19 0,13 -0,93 -0,43 

Ścieżka sensoryczna 88 0,12 0,96 0,10 -0,09 0,32 

Rabaty podniesione 88 -0,02 0,97 0,10 -0,23 0,18 

Blat dotykowy 88 0,48 0,65 0,07 0,35 0,62 

Ścieżka florystyczna 88 0,27 0,78 0,08 0,10 0,43 

Zbiornik z wodą 88 0,23 0,91 0,10 0,04 0,42 

Trampolina 88 -0,20 0,98 0,10 -0,41 0,01 

    ANOVA P <0,001 

Tab. 6 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały ufności dla 

czynnika intelektualnego w podziale na osiem obiektów.  

  

Według badań ankietowych obiektem najistotniej wpływającym na czynnik 

intelektualny jest blat dotykowy, którego wartość średnia wynosi 0,48. Zdecydowana 

ocena respondentów jest widoczna w wartościach odchylenia standardowe na poziomie 

0,65 i błędu standardowego 0,07.   

Kolejnymi elementami zagospodarowani terenu o dodatnich wartościach średnich 

są: ścieżka florystyczna (0,27), zbiornik z wodą (0,23) oraz ścieżka sensoryczna (0,12). Do 

obiektów nie mających wpływu lub wpływających negatywnie na rehabilitację sfery 

intelektualnej można zaliczyć: rabaty podniesione (-0,02), teren do ćwiczeń (-0,19), 

trampolinę (-0,20) i huśtawkę z najniższą wartością średnią -0,68. 
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Poniższy wykres obrazuje przedziały ufności dla czynnika intelektualnego.  
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Ryc. 15 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika intelektualnego, w różnych obiektach: 1 - 

teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – 

ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – trampolina.    

 

Podział obiektów na grupy o podobnym wpływie na czynnik intelektualny, 

uzyskany z testu HSD Tukeya przedstawia tabela nr 7. 

 
Obiekty Czynnik intelektualny 1 2 3 4 

Huśtawka -0,68 ****     

Trampolina -0,20  ****    

Teren do ćwiczeń -0,19  ****    

Rabaty podniesione -0,02  **** ****   

Ścieżka sensoryczna 0,12  **** **** ****  

Zbiornik z wodą 0,23  **** **** ****  

Ścieżka florystyczna 0,27   **** ****  

Blat dotykowy 0,48    ****  

Tab. 7 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya, „****” oznaczają propozycję podziału 

według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym wyróżniono obiekty neutralnie 

ocenione przez respondentów.     

 

 

 Wyodrębnione zostały cztery jednorodne grupy. Obiektem, zdecydowanie 

negatywnie ocenionym jest huśtawka. Trampolina, teren do ćwiczeń, rabaty podniesione  

i ścieżka sensoryczna należą do drugiej grupy obiektów o trudnym do określenia dla 

respondentów wpływie na czynnik intelektualny. Pozytywny wpływ na rehabilitację 
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przypisano, zbiornikowi z wodą oraz ścieżce florystycznej. Zdecydowanie wyróżnionym 

jako najlepszy obiekt pomocny w usprawnianiu funkcji intelektualnych jest blat dotykowy. 

 

 Komentarz 

Obiektem, o zdecydowanie negatywnej ocenie jest huśtawka. W dysfunkcjach 

badanej sfery jest między innymi niedostateczna ocena bodźców, w tym informacji 

płynących z otoczenia o zagrożeniach.  Huśtawka może stwarzać niebezpieczeństwo dla 

osoby nie potrafiącej zachować odpowiedniego dystansu czy zdekoncentrowanej,  

o zaburzeniach koordynacji wzrokowo-ruchowej.  

Wobec czterech obiektów ankietowani nie określili wpływu na sferę intelektualną. Są to 

trampolina, teren do ćwiczeń, rabaty podniesione i ścieżka sensoryczna.   

Zbiornik z wodą jest obiektem ocenionym pozytywnie. Połączenie wrażeń jakie 

daje kontakt z woda jest szczególnie istotny dla osób z dysfunkcjami sfery intelektualnej. 

Delikatne wrażenia dotykowe, dźwiękowe oraz koncentrujące uwagę zjawiska np. fali, 

wpływają pozytywnie na problemy w planowaniu ruchu, nadwrażliwość dotykową, 

zaburzoną świadomość ciała czy krótkotrwałą uwagę.  

Ścieżka florystyczna dostarcza, podobnie jak woda, wielu wrażeń dotykowych  

i wzrokowych, pozwalających koncentrować uwagę, pogłębić i rejestrować pożądane 

bodźce. Dodatkowym czynnikiem mogą być względy poznawcze roślin, oraz uspokajający 

kontakt z żywą, zielona materią.  

Blat dotykowy, według ankietowanych, najlepiej może wpływać na użytkowników 

z dysfunkcjami intelektualnymi. Zadania wykonywane z jego udziałem, są zbliżone do 

tych z pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej, np. plastycznej czy ceramicznej – 

malowanie szyszek, przyklejanie koralików, rzeźbienie w glinie. Blat dotykowy opiera się 

na zestawieniach materiałów, gdzie ćwiczona jest obserwacja różnic miedzy elementami, 

planowaniu ruchu, który ma na celu oddzielenie lub pogrupowanie elementów podobnych, 

takich jak groch, żwir, plastikowe piłki. Wykorzystywana i usprawniana jest koncentracja 

czy uczenie się właściwości i cech materiałów później rozpoznawalnych.   

Obiekty ocenione pozytywnie charakteryzują się tym, że można z nich korzystać 

statycznie i niepełnosprawność fizyczna ma mniejsze znaczeniu w ich użytkowaniu.  
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Czynnik fizyczny 

 

Tabela nr 8 przedstawia rozkład parametrów statystycznych dla czynnika 

fizycznego 

 
  n średnia odchylenie 

standardowe 

błąd 

standardowy 

-95,00% +95,00% 

Teren do ćwiczeń 88 -0,03 0,91 0,10 -0,23 0,16 

Huśtawka 88 0,21 0,80 0,09 0,04 0,38 

Ścieżka sensoryczna 88 -0,07 1,10 0,12 -0,31 0,16 

Rabaty podniesione 88 0,02 0,93 0,10 -0,17 0,22 

Blat dotykowy 88 0,13 0,97 0,10 -0,07 0,34 

Ścieżka florystyczna 88 -0,07 0,94 0,10 -0,27 0,13 

Zbiornik z wodą 88 0,21 0,96 0,10 0,01 0,41 

Trampolina 88 -0,40 1,23 0,13 -0,66 -0,14 

    ANOVA p 0,001 

Tab. 8 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały ufności dla 

czynnika fizycznego w podziale na osiem obiektów.  

 

W ocenach ankietowanych najlepszymi obiektami rehabilitującym sferę fizyczną są 

zbiornik z wodą i huśtawka ze średnią 0,21, błędem standardowym ok. 0,10 oraz 

odchyleniem standardowym na poziomie 0,96 i 0,80.  

Za obiekty w małym stopniu usprawniające dysfunkcje fizyczne ankietowani uznali 

teren do ćwiczeń (-0,03), ścieżkę sensoryczną i ścieżkę florystyczną (-0,07) oraz 

trampolinę (-0,40). Ostatni obiekt został najgorzej oceniony, z wysokim odchyleniem 

standardowym (1,23) i błędem statystycznym  na poziomie  0,13. Świadczy to  

o zróżnicowanych odpowiedziach ankietowanych.  
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Dla zobrazowania przedziałów ufności obiektów względem czynnika fizycznego 

zamieszczono wykres.  
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Ryc. 16 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika intelektualnego, w różnych obiektach: 1 - 

teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – 

ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – trampolina.    

  

Podział obiektów względem rehabilitacyjnego wpływu na czynnik fizyczny na 

podstawie testu Tukeya zamieszczony jest w poniższej tabeli. 

 

Obiekty Czynnik fizyczny 1 2 

Trampolina -0,40 ****   

Ścieżka sensoryczna -0,07 **** ****  

Ścieżka florystyczna -0,07 **** ****  

Teren do ćwiczeń -0,03 **** ****  

Rabaty podniesione 0,02 **** ****  

Blat dotykowy 0,13  ****  

Zbiornik z wodą 0,21  ****  

Huśtawka 0,21  ****  

Tab. 9 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya. „****” oznaczają propozycję podziału 

według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym wyróżniono obiekty neutralnie 

ocenione przez respondentów.     

 

 

Badane obiekty zostały podzielone na dwie grupy.  

Na podstawie wypowiedzi ankietowanych,  istotnie wyróżniono trampolinę, jako 

obiekt niekorzystnie wpływający na rehabilitowaną sferę. Reszta obiektów utworzyła 
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jednorodną grupę pozytywnie związana z czynnikiem fizycznym, z czego istotnie 

wyróżnionymi pozytywnie ocenionymi obiektami są zbiornik z wodą i huśtawka.  

Ocena zdolności rehabilitacyjnej sfery fizycznej dla pozostałych obiektów uznana 

została przez ankietowanych za trudna. 

 

Komentarz 

Rehabilitacja sfery fizycznej wymaga pracy indywidualnej rehabilitanta, 

rozpoznania cech i potrzeb oraz dobrania odpowiedniego sposobu rehabilitacji. 

Korzystanie z obiektu najgorzej ocenionego przez ankietowanych, trampoliny, jest 

niewskazane gdyż utrudniona jest pełna kontrola nad ruchem, co przy fizycznych 

dolegliwościach może być urazowe i szkodliwe.  

Co do przydatności w rehabilitacji sfery fizycznej większości obiektów (ścieżka 

sensoryczna, ścieżka florystyczna, teren do ćwiczeń, rabaty podniesione i blat dotykowy) 

respondenci nie umieli się jednoznacznie wypowiedzieć. 

Obiektami zdecydowanie pozytywnie ocenionymi są zbiornik z wodą i huśtawka. 

Wspólna cechą tych obiektów jest bezpieczne doświadczenie ruchu całego ciała i dotyk 

przepływającej wody. Kontakt z wodą w przypadku osób z niepełnosprawnością fizyczną 

pozwala doświadczać oporu, który z łatwością jest pokonywany. 

Zbiornik z wodą daje możliwości biernego i czynnego  użytkowania  

z uwzględnieniem zróżnicowanych wrażeń dotykowych wykorzystywanych  

w hydroterapii.  

Huśtawka, oceniana na równym poziomie jak zbiornik z wodą, to obiekt najlepiej 

oceniony przez respondentów. Dzięki dobraniu odpowiedniej formy (koszowa, 

krzesełkowa) może być wykorzystywana przez osoby o różnym rodzaju 

niepełnosprawności fizycznej, pomaga w usprawnianiu koordynacji ruchowej, daje 

możliwość bezwysiłkowego czy bezbolesnego ruchu.  
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Czynnik zachowań indywidualnych  

 

Czwarty z wyodrębnionych czynników, to czynnik zachowań indywidualnych,  

dla którego wartości charakterystyczne dla poszczególnych obiektów i wynik testu analizy 

wariancji przedstawia poniższa tabela.  

 
  n średnia odchylenie 

standardowe 

błąd 

standardowy 

-95,00% +95,00% 

Teren do ćwiczeń 88 0,12 1,04 0,11 -0,10 0,34 

Huśtawka 88 -0,17 1,10 0,12 -0,41 0,06 

Ścieżka sensoryczna 88 -0,30 1,03 0,11 -0,52 -0,08 

Rabaty podniesione 88 -0,09 0,92 0,10 -0,29 0,10 

Blat dotykowy 88 -0,22 0,92 0,10 -0,42 -0,03 

Ścieżka florystyczna 88 0,13 1,00 0,11 -0,08 0,34 

Zbiornik z wodą 88 0,28 0,84 0,09 0,10 0,46 

Trampolina 88 0,26 0,99 0,11 0,05 0,47 

    ANOVA p <0,001 

Tab. 10 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały ufności dla 

czynnika zachowań indywidualnych w podziale na osiem obiektów.  

 

 

Test analizy wariancji (p < 0,001) wykazał zróżnicowanie obiektów. Dodatnie 

wartości średnie wskazują na pozytywne oceny ankietowanych, ujemne na negatywne 

i niewskazane dla osób z zaburzeniami zachowania.  

Dla zbiornika z wodą i trampoliny średnia przyjmuje największą wartość 0,28,  

odchylenie standardowe 0,84 i 0,99, zaś błąd standardowy jest na poziomie 0,09 i 0,11.  

Najgorzej ocenionym obiektem ze średnia wartością - 0,30 jest ścieżka 

sensoryczna, odchyleniem standardowym 1,03 oraz błędem standardowym 0,11.   
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Poniższy wykres obrazuje przedziały ufności w badanych obiektach dla czynnika 

zachowań indywidualnych. 
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Ryc. 17 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika zachowań indywidualnych, w różnych 

obiektach zagospodarowania terenu: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – 

rabaty podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – trampolina.    

 

 

W celu określenia jednorodnych grup obiektów pod względem wpływu  

na rehabilitację zachowań indywidualnych przeprowadzono test HSD Tukeya, który 

wykazał następujący podział (tab. 11). 

 

Obiekty Czynnik zachowań 

indywidualnych 

1 2 3 

Ścieżka sensoryczna -0,30 ****    

Blat dotykowy -0,22 ****    

Huśtawka -0,17 **** ****   

Rabaty podniesione -0,09 **** **** ****  

Teren do ćwiczeń 0,12 **** **** ****  

Ścieżka florystyczna 0,13 **** **** ****  

Trampolina 0,26  **** ****  

Zbiornik z wodą 0,28   ****  

Tab. 11 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya. „****” oznaczają propozycję 

podziału według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym wyróżniono obiekty 

neutralnie ocenione przez respondentów.     

 



 81 

Oceniane obiekty zostały podzielone na trzy jednorodne grupy. Do grupy pierwszej 

należą obiekty ocenione negatywnie: ścieżka sensoryczna i blat dotykowy,. Grupę drugą 

tworzą obiekty o nieokreślonym wpływie na użytkowników: huśtawka, rabaty 

podniesione, teren do ćwiczeń i ścieżka florystyczna. Zbiornik z wodą oraz trampolina są 

najbardziej związane z czynnikiem zachowań indywidualnych.  

  

Komentarz 

 

Zauważyć można trudność z jaką ankietowani dokonywali oceny obiektów, 

wymienionych w grupie 2. pod kątem ich przydatności do rehabilitacji sfery zachowań 

indywidualnych. Prawdopodobną motywacją wyboru zbiornika z wodą i trampoliny jako 

najlepszych obiektów, jest potrzeba wyciszenia i złagodzenia przez odreagowania 

napięcia. 

 Obiektami nie zalecanymi dla osób nadpobudliwych i agresywnych są ścieżka 

sensoryczna i blat dotykowy, które charakteryzują się dużą stymulacją zmysłową oraz 

wymuszonym sposobem korzystania, co może być czynnikiem pobudzającym.  

  

Czynnik zachowań społecznych  

 

Ostatnim, wyodrębnionym czynnikiem jest czynnik zachowań społecznych, 

charakteryzujący się niskim zróżnicowaniem obiektów pod kątem rehabilitacji tego 

czynnika, co wynika z trudności w wyrażeniu jednoznacznej odpowiedzi przez 

ankietowanych (p<0,02) (tab. 12).  

  n średnia odchylenie 

standardowe 

błąd 

standardowy 

-95,00% +95,00% 

Teren do ćwiczeń 88 -0,17 1,00 0,11 -0,38 0,04 

Huśtawka 88 -0,12 1,14 0,12 -0,36 0,12 

Ścieżka sensoryczna 88 0,14 0,88 0,09 -0,04 0,33 

Rabaty podniesione 88 0,11 0,87 0,09 -0,07 0,30 

Blat dotykowy 88 -0,13 0,98 0,10 -0,34 0,07 

Ścieżka florystyczna 88 0,09 0,89 0,10 -0,10 0,27 

Zbiornik z wodą 88 -0,16 1,17 0,13 -0,41 0,09 

Trampolina 88 0,24 0,96 0,10 0,04 0,45 

    ANOVA p 0,02 

Tab. 12 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały ufności dla 

czynnika zachowań społecznych w podziale na osiem obiektów 

 

Najwyższą wartość średnią wykazuje trampolina (0,24), dla której odchylenia 

standardowe wynosi 0,96, a błąd standardowy jest na poziomie 0,10. Pozostałe również 

pozytywnie ocenione obiekty to: ścieżka sensoryczna (0,14), rabaty podniesione (0,11) 

i ścieżka florystyczna (0,09).  
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Ujemne wartości średnie zostały przypisane do huśtawki (-0,12), blatu dotykowego 

(-0,13), zbiornika z wodą (-0,16) oraz terenu do ćwiczeń (-0,17). Teren do ćwiczeń został 

najgorzej oceniony do rehabilitacji sfery zachowań społecznych, z odchyleniem 

standardowym 1,00 i błędem statystycznym na poziomie 0,11. 
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Ryc. 18 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika zachowań społecznych, w różnych obiektach 

zagospodarowania terenu: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty 

podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – trampolina.    

 

Powyższy wykres obrazuje przedziały ufności w badanych obiektach dla czynnika 

zachowań społecznych. Test HSD Tukeya dla tego czynnika nie wyodrębnił grup obiektów 

o podobnych cechach (tab. 13).  

 

 
Tab. 13 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya, kolorem szarym wyróżniono obiekty 

neutralnie ocenione przez respondentów.     

obiekty Czynnik zachowań 

społecznych 

  

Teren do ćwiczeń -0,17 **** 

Zbiornik z wodą -0,16 **** 

Blat dotykowy -0,13 **** 

Huśtawka -0,12 **** 

Ścieżka florystyczna 0,09 **** 

Rabaty podniesione 0,11 **** 

Ścieżka sensoryczna 0,14 **** 

Trampolina 0,24 **** 
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 Rozbieżność opinii dotyczących wykorzystania obiektów do usprawniania relacji 

społecznych jest tak duża, że większość obiektów z wyjątkiem trampoliny otrzymała oceny 

neutralne. Trudno pogrupować obiekty względem siły związku z czynnikiem zachowań 

społecznych. Jedynie trampolina została pozytywnie oceniona przez respondentów. 

 

Podsumowanie wyników analizy wariancji  

 

 W celu podsumowania wyników analizy wariancji przedstawiono poniżej wykres 

charakterystyki obiektów ze względu na siłę związku z rehabilitowaną sferą oraz wykresy 

relacji między obiektami i czynnikami. 

 

 
Ryc. 19. Charakterystyka obiektów ze względu siłę związku z rehabilitowaną sferą. Kolory zostały 

przyporządkowane grupom według testu HSD Tukeya. Większym wartościom analizowanego 

czynnika przypisano wyższe numery grup.  

 

 Powyższy wykres zestawia wyniki podziału obiektów na grupy zróżnicowane pod 

względem siły związku na rehabilitowaną sferę. Najjaśniejszy kolor obrazuje najmniejszy 
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związek, najciemniejszy kolor odzwierciedla najsilniejszy związek obiektu z badanym 

czynnikiem.  

Czynnik zmysłowy podzielił obiekty na dwie grupy jednorodne. W obrębie czynnika 

intelektualnego obiekty utworzyły cztery grupy, najmniej związany obiekt z tym 

czynnikiem to huśtawka, najbardziej to blat dotykowy. Najmniej związanym obiektem z 

czynnikiem fizycznym jest trampolina, pozostałe obiekty znajdują się w grupie na tym 

samym poziomie związku z czynnikiem. Zachowania indywidualne dzielą obiekty na trzy 

grupy, najsilniej związek wykazują trampolina i zbiornik z wodą. W przypadku czynnika 

zachowań społecznych test Tukeya nie wyodrębnił żadnego podziału na grupy jednorodne, 

wskazując podobną siłę związku wszystkich obiektów z tym czynnikiem.  

 

 

 

2.5.3 Ocena związków między atrybutami ośrodków a ich wartością 

rehabilitacyjną  

 

W poniższej tabeli zebrano średnie wartości czynników dla badanych obiektów. 

 

 zmysłowy intelektualny fizyczny 

zachowania 

indywidualne 

zachowania 

społeczne 

huśtawka -0,60 -0,68 0,21 -0,17 -0,12 

trampolina -0,46 -0,20 -0,40 0,26 0,24 

blat dotykowy 0,28 0,48 0,13 -0,22 -0,13 

zbiornik na 

wodę 0,35 0,23 0,21 0,28 -0,16 

ścieżka 

florystyczna 0,35 0,27 -0,07 0,13 0,09 

teren do 

ćwiczeń -0,34 -0,19 -0,03 0,12 -0,17 

ścieżka 

sensoryczna 0,11 0,12 -0,07 -0,30 0,14 

rabaty 

podniesione 0,31 -0,02 0,02 -0,09 0,11 

Tab. 14 Wartości średnie czynników w obiektach 

 

Relacje między czynnikami i obiektami przedstawiono na trzech wykresach: 

wykresie obiektów, czynników i wykresie wspólnym, zwanym biwykresem (ang. biplot).  

Każdemu z punktów, reprezentujących ośrodki i czynniki przyporządkowano 

współrzędne w sposób, umożliwiający ocenę istotności występowania czynników 

i obiektów oraz ocenę podobieństwa między czynnikami i obiektami. Współrzędne te 

powstały przez zastosowanie metody rozkładu macierzy według wartości osobliwej. 

[Jobson, 1992] 
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Ryc. 20 Wykres relacji między obiektami 

 

Na wykresie obiektów duża odległość punktów od początku układu oznacza 

występowanie dużych wartości, dodatnich lub ujemnych, co najmniej jednego czynnika. 

Tak więc obiekty oddalone od początku układu współrzędnych mają duże wartości 

zmiennych czynnikowych, a więc opinie o możliwości rehabilitacji dysfunkcji związanych 

z jakimś czynnikiem są bądź silnie pozytywne (obiekty położone na prawo od pionowej 

osi współrzędnych) bądź silnie negatywne  (obiekty położone na lewo od pionowej osi 

współrzędnych).  
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 Ryc. 21 Wykres relacji między czynnikami 

 

Na wykresie czynników duża odległość punktów od początku układu jest odbiciem 

hierarchii tych czynników: im większy procent zmienności wyznacza dany czynnik tym 

jest on bardziej oddalony od początku układu współrzędnych. Punkty, reprezentujące 

czynniki, położone blisko siebie, wskazują że są równie silnie reprezentowane  

w analizowanych obiektach. 
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Ryc. 22 Wykres relacji między czynnikami i obiektami (ang.biplot); obiekty: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – 

huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 

7 – zbiornik z wodą, 8 – trampolina 

 

 

O sile związku między wielkościami, reprezentowanymi przez punkty na wykresie, 

świadczy kąt między wektorami o początku w punkcie przecięcia osi współrzędnych 

i końcach w tych punktach. Kąt ostry oznacza dodatnią zależność, kąt rozwarty – 

zależność ujemną. Kąty w pobliżu 0 lub π, a więc wektory prawie równoległe, reprezentują 

pary zmiennych silnie zależnych, kąt prosty oznacza silną niezależność. 

 

 Ze względu na wzajemne położenie odcinków reprezentujących czynniki i punktów 

przypisanych badanym obiektom, zaobserwowano następujące zależności: 

 Czynnik pierwszy opisujący sferę zmysłową, bardzo silnie, w pozytywny sposób 

związany jest ze zbiornikiem z wodą (7), równie silnie, lecz o negatywnym kontekście 

związany jest z terenem do ćwiczeń (1) Ścieżka sensoryczna (3) i rabaty podniesione (4) 

związane są  ze sfera zmysłów na tym samym poziomie zależności. Podobnie, blat 

dotykowy (5) i ścieżka florystyczna (6) wykazują zbliżony, pozytywny związek, jednak o 

mniejszej sile. Huśtawka (2) i trampolina (8) są obiektami najmniej wpływającymi na 

czynnik zmysłowy.  

 Z bliskiego położenia wektorów, reprezentujących  czynnik zmysłowy  

i intelektualny wynika, że obiekty w podobny, choć nie identyczny,  sposób wpływają na 

rehabilitację dysfunkcji z nimi związanych.  Na czynnik dysfunkcji intelektualnych 
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najsilniejszy, korzystny wpływ mają zbiornika z wodą (7) i ścieżka florystyczna (6). 

Ścieżka sensoryczna i rabaty podniesione również odgrywają istotne znaczenie przy 

rehabilitacji tej sfery. Dodatni, ale słabszy związek wykazuje blat dotykowy (5). Teren do 

ćwiczeń (1) charakteryzuje się silnym lecz negatywnym powiązaniem. Trampolina (2) 

 i huśtawka (8) nie wpływają istotnie na dysfunkcje intelektualne.  

 Wektor, reprezentujący czynnik fizyczny jest prostopadły do wektora, 

reprezentującego czynnik intelektualny i prawie prostopadły – do reprezentanta czynnika 

zmysłowego. Oznacza to, że obiekty istotnie związane z tymi czynnikami są mało 

związane z czynnikiem fizycznym. W kolejności siły wpływu obiekty można uszeregować 

w następujący sposób: ścieżka sensoryczna, rabaty podniesione, blat dotykowy, zbiornik  

z wodą oraz huśtawka. Słaby i negatywny wpływ wykazuje korzystanie z ścieżka 

florystyczna i teren do ćwiczeń. Trampolina ma względnie mocny, ale negatywny związek 

z czynnikiem fizycznym. 

 Wektory, reprezentujące czynniki zachowań indywidualnych i społecznych  

są zbliżone do siebie i do wektora czynników fizycznych, choć z przeciwnym zwrotem. 

Czynniki zachowań mają podobne, choć przeciwnie skierowane relacje jak czynnik 

 

 

2.5.3. Ocena związków między atrybutami obiektów a ich wartością  

rehabilitacyjną - test ilorazu szans 

 

Metodologia 

 

Sprawdzenie istotności związku między oceną (pozytywna, negatywna)  

a występowaniem wybranego atrybutu w obiektach, przeprowadzono na podstawie testu 

ilorazu szans (ang. odds ratio). [Agresti, 2007] 

Dychotomiczny podział ocen i poziomu atrybutu generuje tabelę 2x2: 

  ocena   

atrybut negatywna  pozytywna suma 

mało    

dużo    

suma    

W polach tabeli podane są liczby odpowiedzi spełniających kryteria oceny  

i występowania atrybutu.  

W teście porównuje się dwa stosunki szans: 

- stosunek liczby ocen negatywnych do pozytywnych gdy atrybut występuje 

na niskim poziomie (atrybut: mało) 
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- stosunek liczby ocen negatywnych do pozytywnych gdy atrybut występuje 

na wysokim poziomie (atrybut: dużo) 

Iloraz szans jest stosunkiem tych liczb. Gdy jest on bliski 1 - ocena zdolności 

rehabilitacyjnej nie zależy od poziomu atrybutu. Wartości istotnie większe od 1 oznaczają 

przewagę ocen pozytywnych przy wysokim poziomie atrybutu. Wartości istotnie mniejsze 

od 1 oznaczają przewagę ocen pozytywnych przy niskim poziomie atrybutu. 

Istotność związku zilustrowano na wykresie koniczynowym. Stosunek pól ćwiartek 

koła oznaczonych różnymi kolorami jest równy ilorazowi szans. Ciemniejszy kolor 

ćwiartek oznacza kierunek mocnej zależności między oceną a występowaniem atrybutu. 

Jaśniejszy kolor ćwiartek oznacza kierunek słabej zależności tych zmiennych.  

Obwódka otaczająca ćwiartki reprezentuje  95% pas ufności dla ilorazu szans. 

  

Kryteria podziału obiektów 
 

Badane obiekty zostały podzielone według występowania jednego spośród czterech 

atrybutów: ruch, powierzchnia, rośliny, praca w grupie. 

 

 

urządzenia 

atrybuty 

ruch powierzchnia rośliny praca w grupie 

Teren do ćwiczeń - X X X 

Huśtawka X - - - 

Ścieżka sensoryczna X X - - 

Rabaty podniesione - - X X 

Blat dotykowy - - - X 

Ścieżka florystyczna X X X X 

Zbiornik z wodą - - - X 

Trampolina   X X - - 

Tab. 15 Podział obiektów ze względu na atrybuty, „X” oznacza występowanie atrybuty w obiekcie. 

 

 Do obiektów rehabilitujących, wykorzystujących ruch zaliczono: huśtawkę, 

ścieżkę sensoryczną, ścieżkę florystyczną i trampolinę. Z pozostałych obiektów można 

korzystać w sposób statyczny.   

Kolejnym kryterium jest powierzchnia zajmowana przez obiekt. Przyjęto,  

że obiekty o małej powierzchni (<5m
2
) to: huśtawka, rabaty podniesione, blat dotykowy  

i zbiornik na wodę. Za posłużeniem się tym kryterium stanowi fakt zróżnicowania pod 

względem zasobów terenu analizowanych ośrodków.  
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Jako elementu istotnego przy rehabilitacji wzięto pod uwagę wykorzystanie roślin,. 

Obiekty zaliczane do tej grupy to: teren do ćwiczeń, rabaty podniesione i ścieżka 

florystyczna. W przypadku terenu do ćwiczeń rośliny wydzielają przestrzeń i izolują 

wizualnie teren od otoczenia.  

Istotnym zagadnieniem przy sposobie funkcjonowania terenu jest możliwość 

prowadzenia zajęć grupowych. Kryterium to wyodrębnia obiekty o społecznym 

charakterze, Należą do nich: teren do ćwiczeń, grządki podniesione, blat dotykowy, 

ścieżka florystyczna i zbiornik z wodą.  

 

 Kryterium oceny 

Ankieta oceny urządzeń umożliwiała określenie wpływu obiektu na rehabilitowaną 

dysfunkcję w pięciu kategoriach (1-5). W celu przeprowadzenia testu ilorazu szans, oceny 

zostały podzielone na dwie grupy - negatywne i pozytywne. Do negatywnych należą: 1- 

zabronione, 2 - niezalecane, 3 - obojętne. Pozostałe pozytywne to: 4 – zalecane i 5 – 

niezbędne.  

 

 Wybór dysfunkcji  

Spośród przeanalizowanych dysfunkcji wybrano najbardziej reprezentacyjne 

przykłady dla każdej badanej sfery: czynnik zmysłowy jest reprezentowany przez dotyk, 

słuch i wzrok; czynnik intelektualny przez trudności w koncentracji uwagi, trudności  

w uczeniu się; czynnik fizyczny przez porażenia i niedowłady, czynnik zachowań przez 

nadpobudliwość i zaburzone zachowanie w grupie.  
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Czynnik zmysłowy 

Dotyk 

 

W tabeli nr 16 przedstawiono rozkład ocen urządzeń według przydatności  

w rehabilitacji dotyku.  

 

Urządzenia 

ocena 
łączna liczba 

odpowiedzi 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń  2 18 46 16 82 

Huśtawka  7 32 31 9 79 

Ścieżka sensoryczna    26 56 82 

Rabaty podniesione   4 34 48 86 

Blat dotykowy   1 25 60 86 

Ścieżka florystyczna   3 30 53 86 

Zbiornik z wodą   1 27 58 86 

Trampolina 1 3 26 38 15 83 

łączna liczba odpowiedzi 1 12 85 257 315 670 

Tab. 16 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji dotyku 

 

 

W tabeli nr 17, na podstawie danych powyżej, dokonano dychotomicznego 

podziału na negatywne i pozytywne oraz intensywności występowania atrybutów w 

obiektach.  

 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 26 314 340    

dużo 72 258 330    

suma 98 572 670 0,30 <0,001 

         

powierzchnia negatywna  pozytywna suma    

mała 45 295 340    

duża 53 277 330    

suma 98 572 670 0,80 0,15 

          

rośliny negatywna  pozytywna suma    

mało 27 227 254    

dużo 71 345 416    

suma 98 572 670 0,58 0,01 

       

praca w grupie negatywna  pozytywna suma    

mało 69 175 244   

dużo 29 397 426    

suma 98 572 670 5,40 <0,001 

       

Tab. 17 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na przydatność w rehabilitacji dotyku. 

Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności 
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja dotyku poprzez obiekty związane 

z ruchem i pracą w grupie  (p<0,001). W mniejszym stopniu (p=0,01) istotne jest 

występowanie roślin, a nieistotne statystycznie (p=0,15) okazało się powiązanie zdolności 

terapeutycznej dotyku z powierzchnią.  

 

 Wykres koniczynowy [Biecek, 2008] ilustruje istotność i siłę związków między 

atrybutami a ocenami oraz kierunek tej zależności (ryc. 23).  
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Ryc. 23 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji dotyku a występowaniem atrybutu 
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 Z wykresu koniczynowego wywnioskować można, jakie wartości atrybutów 

obiektów wpływają na pozytywną ocenę zdolności rehabilitacyjne dotyku, są to: 

ograniczony ruch, praca w grupie, mało roślin. 

  

Słuch 

 

W tabeli nr 18 przedstawiono rozkład ocen urządzeń według przydatności  

w rehabilitacji słuchu.  

urządzenia 

ocena 

suma końcowa 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń   4 33 32 10 79 

Huśtawka  5 47 25 2 79 

Ścieżka sensoryczna  2 19 37 22 80 

Rabaty podniesione   41 26 17 84 

Blat dotykowy  2 20 38 25 85 

Ścieżka florystyczna   17 33 34 84 

Zbiornik z wodą   6 31 48 85 

Trampolina 3 3 46 20 10 82 

Suma końcowa 3 16 229 242 168 658 

Tab. 18 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji słuchu 

 

Na podstawie powyższej tabeli, dokonano dychotomicznego podziału ocen na 

negatywne i pozytywne oraz intensywności występowania atrybutów w obiektach,  

co przedstawiono w tabeli nr 19. 

 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 106 227 333   

dużo 142 183 325   

suma 248 410 658 0,60 <0,001 

         

powierzchnia negatywna  pozytywna suma    

mała 121 212 333   

duża 127 198 325   

suma 248 410 658 0,89 0,23 

          

rośliny negatywna  pozytywna suma    

mało 95 152 247   

dużo 153 258 411   

suma 248 410 658 1,05 0,62 

       

praca w grupie negatywna  pozytywna suma    

mało 125 116 241   

dużo 123 294 417   

suma 248 410 658 2,58 <0,001 

      

Tab. 19 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na przydatność w rehabilitacji słuchu. 

Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja słuchu poprzez obiekty związane 

z ruchem i pracą w grupie  (p<0,001) . Powierzchnia i występowanie roślin nie mają 

istotnego statystycznie związku z rehabilitacją słuchu (p=0,23 i p=0,62). 

Istotność i siła związku między występowaniem danej cechy a oceną urządzenia 

terapeutycznym wpływie obiektu na słuch, zilustrowana jest na poniższym wykresie 

koniczynowym.
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Ryc. 24 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji słuch a występowaniem atrybutu.  
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Na pozytywną ocenę zdolności rehabilitacyjne słuchu wpływają: ograniczony ruch 

i praca w grupie. 

 

Wzrok 

 

W tabeli nr 20 przedstawiono rozkład ocen urządzeń według przydatności  

w rehabilitacji wzroku.  
 

urządzenia 

ocena 

suma końcowa 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń 1 1 20 43 14 79 

Huśtawka 3 7 33 34 5 82 

Ścieżka sensoryczna  1 3 40 39 83 

Rabaty podniesione 1  9 41 35 86 

Blat dotykowy   4 33 49 86 

Ścieżka florystyczna  1 6 31 47 85 

Zbiornik z wodą   4 32 50 86 

Trampolina 4 7 31 25 17 84 

Suma końcowa 9 17 110 279 256 671 

Tab. 20 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji wzrok 

 

Dane zawarte w tabela nr 21 posłużyły do stworzenia podziału na oceny negatywne  

i pozytywne. Intensywności występowania cech w obiektach w zestawieniu z ocenami 

przedstawia poniższa tabela. 

 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 40 297 337   

dużo 96 238 334   

suma 136 535 671 0,33 <0,001 

         

powierzchnia negatywna  pozytywna suma    

mała 61 279 340   

duża 75 256 331   

suma 136 535 671 

0,75 

 

0,06 

 

          

rośliny negatywna  pozytywna suma    

mało 39 211 250   

dużo 97 324 421   

suma 136 535 671 0,62 0,01 

      

praca w grupie negatywna  pozytywna suma    

mało 89 160 249   

dużo 47 375 422   

suma 136 535 671 4,44 <0,001 

      

Tab. 21 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na przydatność w rehabilitacji wzroku 
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja wzroku poprzez obiekty 

związane z ruchem i pracą w grupie  (p<0,001) . W mniejszym stopniu (p=0,01) istotne 

jest występowanie roślin  i w bardzo małym (p=0,06) okazało się powiązanie zdolności 

terapeutycznej wzroku z powierzchnią obiektu.  

Poniższy wykres koniczynowy ilustruje istotność i siłę związku między 

występowaniem poszczególnych atrybutów a oceną urządzenia w rehabilitacji wzroku.  
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Ryc. 25 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji wzroku a występowaniem 

atrybutu. 

 Na rehabilitację wzroku największy wpływ maja obiekty związane z praca w 

grupie, statyczne, bez elementu roślinnego i o małej powierzchni. 
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Czynnik intelektualny 

Trudności w koncentracji uwagi 

 

 Poniższa tabela przedstawia rozkład ocen urządzeń pod kątem zmniejszania 

trudności w koncentracji uwagi.  

 

urządzenia 

ocena 

suma końcowa 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń 2 2 21 45 14 84 

Huśtawka 4 12 20 36 8 80 

Ścieżka sensoryczna 1 7 11 43 22 84 

Rabaty podniesione  2 7 54 19 82 

Blat dotykowy  1 7 55 25 88 

Ścieżka florystyczna 1 1 6 55 25 88 

Zbiornik z wodą   6 44 36 86 

Trampolina  9 24 35 18 86 

Suma końcowa 8 34 102 367 167 678 

 Tab. 22 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w koncentracji uwagi 

 

Na podstawie powyższych danych dokonano dychotomicznego podziału na oceny 

negatywne i pozytywne oraz intensywności występowania atrybutów w obiektach. Wyniki 

podziału znajdują się w tabeli nr 23. 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 48 292 340   

dużo 96 242 338   

suma 144 534 678 0,41 <0,001 

       

powierzchnia      

mała 59 277 336   

duża 85 257 342   

suma 144 534 678 0,64 0,01 

       

rośliny      

mało 42 212 254   

dużo 102 322 424   

suma 144 534 678 0,63 0,01 

      

praca w grupie      

mało 88 162 250   

dużo 56 372 428   

suma 144 534 678 3,61 <0,001 

       

Tab. 23 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na koncentrację uwagi. Pola oznaczone 

kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja koncentracji uwagi poprzez 

obiekty związane z ruchem i pracą w grupie  (p<0,001) . W mniejszym, ale w bardzo 

istotnym stopniu (p=0,01) istotne jest występowanie roślin i powiązanie koncentracji  

z powierzchnią.  

 

 Wykres koniczynowy w przejrzysty sposób ilustruje istotność i siłę związków 

między atrybutami a ocenami oraz kierunek tej zależności (ryc. 26).  
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Ryc. 26 Wykres koniczynowy zależności między oceną zmniejszenia trudności w koncentracji uwagi a 

występowaniem atrybutu 
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Na pozytywną ocenę zdolności rehabilitacyjne koncentracji uwagi wpływają: 

ograniczony ruch i praca w grupie oraz mała powierzchnia i ograniczona roślinność. 

 

Trudności w uczeniu się 

 

W poniższej tabeli umieszczono rozkład ocen urządzeń pod kątem zmniejszania 

trudności w uczeniu się.  

urządzenia 

ocena 

suma końcowa 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń  2 33 35 13 83 

Huśtawka  9 36 29 5 79 

Ścieżka sensoryczna   21 35 26 82 

Rabaty podniesione   11 55 19 85 

Blat dotykowy   10 50 26 86 

Ścieżka florystyczna   15 46 27 88 

Zbiornik z wodą   15 40 29 84 

Trampolina  3 38 30 13 84 

Suma końcowa 0 14 179 320 158 671 

 Tab. 24 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w usprawnianiu zdolności uczenia się 

 

Oceny zawarte w tabela nr 25 podzielone na negatywne i pozytywne zestawiono  

z intensywnością występowania atrybutu w obiektach, co przedstawia poniższa tabela.  

 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 122 211 333   

dużo 71 267 338   

suma 193 478 671 2,17 <0,001 

       

powierzchnia      

mała 81 253 334   

duża 112 225 337   

suma 193 478 671 

0,64 

 

0,01 

 

       

rośliny      

mało 61 195 256   

dużo 132 283 415   

suma 193 478 671 0,67 0,01 

      

praca w grupie      

mało 107 138 245   

dużo 86 340 426   

suma 193 478 671 3,07 <0,001 

       

Tab. 25 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na zdolności uczenia się. Pola oznaczone 

kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja trudności w uczeniu się poprzez 

obiekty związane z ruchem i pracą w grupie  (p<0,001) . W mniejszym stopniu, ale bardzo 

istotnie (p=0,01) jest występowanie roślin i powierzchnia obiektów rehabilitacyjnych. 
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Ryc. 27 Wykres koniczynowy zależności między oceną zmniejszenia trudności w uczeniu się a 

występowaniem atrybutu. 

 

Na pozytywną ocenę zdolności rehabilitacyjne trudności w uczeniu się wpływają: 

możliwość ruchu i praca w grupie oraz mała powierzchnia i bez elementów roślinnych. 

 



 101 

 

Czynnik fizyczny 

 

Porażenia i niedowłady 

 

Poniższa tabela przedstawia rozkład ocen obiektów analizowanych pod kątem 

przydatności w rehabilitacji porażeń i niedowładów wśród użytkowników.  

  

urządzenia 

ocena 

suma końcowa 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń   12 29 28 11 88 

Huśtawka 3 9 11 49 14 88 

Ścieżka sensoryczna 7 15 9 31 20 88 

Rabaty podniesione 1 6 16 40 21 88 

Blat dotykowy  3 15 44 21 88 

Ścieżka florystyczna 2 4 24 36 15 88 

Zbiornik z wodą 2  13 43 25 88 

Trampolina 10 34 9 13 16 88 

Suma końcowa 25 83 126 284 143 704 

Tab. 26 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji porażeń i niedowładów. 

 

Dzięki zestawieniu ocen pozytywnych i negatywnych oraz intensywności 

występowania atrybutu w obiektach, dokonano następującego testu ilorazu szans. 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 97 255 352   

dużo 137 215 352   

suma 234 470 704 

0,60 

 <0,001 

       

powierzchnia      

mała 79 273 352   

duża 155 197 352   

suma 234 470 704 

0,37 

 <0,001 

       

rośliny      

mało 94 170 264   

dużo 140 300 440   

suma 234 470 704 

1,18 

 

0,85 

 

      

praca w grupie      

mało 107 157 264   

dużo 127 313 440   

suma 234 470 704 

1,68 

 <0,001 

       

Tab. 27 Ocena wpływu atrybutów urządzeń na przydatność w rehabilitacji porażeń i niedowładów. 

Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja porażeń i niedowładów poprzez 

obiekty związane z ruchem i pracą w grupie  (p<0,001) . W równie wysokim stopniu 

(p<0,001) rehabilitacja porażeń i niedowładów zależna jest od powierzchni, natomiast 

praktycznie w żadnym stopniu nie jest ona zależna od występowania roślin (p=0,85).  
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Ryc. 28 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji porażeń i niedowładów a 

występowaniem atrybutu. 

 

Na pozytywną ocenę zdolności rehabilitacyjne porażeń i niedowładów wpływają: 

ograniczony ruch, mała powierzchnia i praca w grupie. 
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Zachowania indywidualne 

 

Nadpobudliwość 

 

urządzenia 

ocena 

suma końcowa 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń 2 5 10 38 30 85 

Huśtawka 7 14 7 44 15 87 

Ścieżka sensoryczna 1 13 19 34 17 84 

Rabaty podniesione  4 16 47 18 85 

Blat dotykowy 1 11 12 45 17 86 

Ścieżka florystyczna  4 11 39 31 85 

Zbiornik z wodą  1 10 41 34 86 

Trampolina  14 7 33 34 88 

Suma końcowa 11 66 92 321 196 686 

Tab. 28 Rozkład ocen urządzeń według wpływu na nadpobudliwość użytkowników  

 

Na podstawie powyższych danych dokonano dychotomicznego podziału na oceny 

negatywne i pozytywne oraz intensywności występowania atrybutów w obiektach. Wyniki 

testu ilorazu szans znajdują się w tabeli nr 29. 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 72 270 342   

dużo 97 247 344   

suma 169 517 686 

0,68 

 

0,02 

 

       

powierzchnia      

mała 83 261 344   

duża 86 256 342   

suma 169 517 686 

0,95 

 

0,38 

 

       

rośliny      

mało 52 203 255   

dużo 117 314 431   

suma 169 517 686 

0,69 

 

0,02 

 

      

praca w grupie      

mało 82 177 259   

dużo 87 340 427   

suma 169 517 686 1,81 <0,001 

       

Tab. 29 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych obniżenie nadpobudliwości. Pola 

oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności 
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja nadpobudliwości poprzez obiekty 

związane pracą w grupie  (p<0,001) . W mniejszym stopniu (p=0,02) istotne jest 

występowanie roślin i ruchu. Wpływ powierzchni na rehabilitację nadpobudliwości jest 

znikomy (p=0,38).  
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Ryc. 29 Wykres koniczynowy zależności między oceną obniżenia nadpobudliwości a występowaniem 

atrybutu 

 

Na pozytywną ocenę zdolności rehabilitacyjnej nadpobudliwości wpływają: 

ograniczony ruch i praca w grupie oraz ograniczona ilość roślin. 
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Zachowania społeczne 

Zaburzone zachowania w grupie 

 

W poniższej tabeli przedstawiono oceny przydatności badanych obiektów w 

poprawie zachowań w grupie.   

urządzenia 

ocena 

suma końcowa 1 2 3 4 5 

Teren do ćwiczeń 1 9 18 41 16 88 

Huśtawka 1 6 32 39 6 88 

Ścieżka sensoryczna  8 22 37 18 88 

Rabaty podniesione   16 52 16 88 

Blat dotykowy  5 21 45 15 88 

Ścieżka florystyczna   16 46 23 88 

Zbiornik z wodą  1 14 45 23 88 

Trampolina  4 23 41 18 88 

Suma końcowa 2 33 162 346 135 704 

Tab. 30 Rozkład ocen urządzeń według wpływu na zaburzone zachowania w grupie 

 

Na podstawie powyższej tabeli, dokonano dychotomicznego podziału ocen  

na negatywne i pozytywne oraz intensywności występowania atrybutów w obiektach, co 

przedstawiono w tabeli nr 31. 

  ocena   Iloraz  

ruch negatywna  pozytywna suma szans p 

mało 85 267 352   

dużo 112 240 352   

suma 197 507 704 0,68 

0,01 

 

       

powierzchnia      

mała 96 256 352   

duża 101 251 352   

suma 197 507 704 

0,93 

 

0,34 

 

       

rośliny      

mało 60 204 264   

dużo 137 303 440   

suma 197 507 704 

0,65 

 

0,01 

 

      

praca w grupie      

mało 96 168 264   

dużo 101 339 440   

suma 197 507 704 1,92 <0,001 

      

Tab. 31 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na poprawę zachowań w grupie. Pola 

oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności 
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Najbardziej istotna statystycznie jest rehabilitacja zaburzeń zachowania w grupie 

poprzez obiekty związane z pracą w grupie (p<0,001) . W mniejszym stopniu (p=0,01) 

istotne jest występowanie roślin i powiązanie z ruchem. Nie ma istotnego powiązania 

rehabilitacji zaburzeń zachowania w grupie z powierzchnią obiektu (p=0,34).  
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Ryc. 30 Wykres koniczynowy zależności między oceną poprawy zachowań w grupie a występowaniem 

atrybutu 

Na pozytywną ocenę zdolności rehabilitacyjnej zaburzeń zachowania w grupie 

wpływają: ograniczony ruch, praca w grupie oraz ograniczona ilość roślin w obiektach. 
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Podsumowanie 

 

Materiałem źródłowym powyższych analiz były oceny obiektów przeprowadzone 

metodą ankietową wśród pracowników placówek zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi intelektualnie.  Respondenci byli proszeni o określenie przydatności 

terapeutyczna obiektów na podstawie doświadczeń zawodowych i wiedzy teoretycznej, 

wynikającej z ich wykształcenia.,. Należy zauważyć, że oceny mogą być obarczone 

błędami, wynikającymi z nieznajomości obiektu lub brakiem popularności metod 

terapeutycznych z nich związanych.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono wartości ilorazu szans występowania atrybutu 

oraz możliwości terapeutycznych obiektów dla wybranych dysfunkcji. Wartości oraz 

oznaczenia kolorystyczne wskazują na siłę związku oraz rodzaj zależności między 

atrybutem a rehabilitacją dysfunkcji.  

  

Wybrane dysfunkcje 

średnie 

wartości 

ilorazu 

szans d
o
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k
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ruch 0,30 0,33 0,41 0,60 0,68 0,68 0,60 2,17 0,59 

rośliny 0,58 0,62 0,63 1,05 0,69 0,65 1,18 0,67 0,64 

powierzchnia 0,80 0,75 0,64 0,89 0,95 0,93 0,37 0,64 0,81 

praca 

w grupie 5,40 4,44 3,61 2,58 1,81 1,92 1,68 3,07 2,65 

średnie wartości 

ilorazu szans 0,68 0,68 0,63 0,76 0,80 0,78 0,58 0,79 0,72 

* 

LEGENDA 

 

Istotność testu niezależności 

    Iloraz szans p 

   >1 <0,001 

  niezależność  

   <1 [0,01;0,05) 

   <1 [0,001;0,01) 

   <1 <0,001 

 

Tab. 32 Tabele wartości ilorazu szans możliwości terapeutycznych i występowania atrybutu w 

obiektach dla wybranych dysfunkcji oraz legenda oznaczeń kolorystycznych i wartości 
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Dzięki przeprowadzonej analizie powiązania atrybutów obiektów i wartości 

terapeutycznych można określić, na jakie cechy obiektów należy zwrócić uwagę 

proponując elementy zagospodarowania terenu. Znajomość dysfunkcji użytkowników 

pozwoli na dobranie obiektów, które w istotny sposób wspierają realizowany proces 

rehabilitacyjny lub wyeliminować te, które nie mają pozytywnego wpływu na odbiorców.   

 

Obiekty o dynamicznym sposobie wykorzystania 

Atrybut - ruch 

 Według danych ankietowych obiekty, których użytkowanie jest związane z ruchem 

wpływają istotnie na poprawę zdolności uczenia. Pod tym rodzajem dysfunkcji 

intelektualnej rozumie się nie tylko umiejętności szkolne, ale przede wszystkim reakcje na 

nowe bodźce i dostosowywanie zachowania oraz postawy do nich. Zatem obiekty 

wymuszające aktywny sposób korzystania z otoczenia, dzięki możliwości powtarzania 

czynności oraz osobistego doświadczania wrażeń zmysłowych, pomagają w zmniejszeniu 

trudności w uczeniu się.   

Te same obiekty nie są zalecane dla użytkowników z dysfunkcjami w sferze zmysłów, 

zwłaszcza dotyku i wzroku.  Zatem tu sugerowane są obiekty o statycznym sposobie 

korzystania.  

Elementy dynamiczne zagospodarowania terenu również negatywnie wpływają  

na problemy z koncentracją uwagi. Ma tu wpływ ilość bodźców i  wrażeń, które 

doświadcza odbiorca, co może powodować dodatkowy czynnik dekoncentrujący.  

Podobnie jest w przypadku osób z dysfunkcjami w sferze fizycznej – porażenia 

i niedowłady, które związane są z problemami w poruszaniu się, precyzji i zakresu ruchów. 

Dla tej grupy użytkowników zaleca się obiekty nie wymagające przemieszczania się przez 

użytkowników.  

W większości elementy zagospodarowania terenu powiązane z atrybutem ruchu są 

skierowane do indywidualnego korzystania. Jak wynika z ocen, nie są zalecane dla osób  

o nieprawidłowych zachowaniach społecznych.  

Obiekty dynamiczne znajdują się na granicy neutralnego wpływu na osoby nadpobudliwe. 

Wiąże się to z możliwością rozładowania emocji, jednak w sposób kontrowany, by nie 

wywołać niepożądanego  pobudzenia.  

W przypadku obiektów związanych z ruchem, na uwagę zasługują zbliżone wartości 

ilorazu szans dla dysfunkcji w zakresie dotyku, wzroku oraz koncentracji uwagi. 
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Ciekawym jest połączenie zmysłu postrzegania przestrzennego - wzroku ze zmysłem 

odbioru wrażeń bezpośrednich – dotyku oraz niezbędnej do interpretacji odebranych przez 

te zmysły informacji, koncentracji uwagi.  Na podstawie przeprowadzonego badania 

można stwierdzić, że dla osób odczuwających dysfunkcje w tych sferach zaleca się obiekty 

statyczne, gdzie dopływ bodźców jest zależy od woli i możliwości indywidualnych 

użytkownika.  

 

Atrybut - rośliny 

 Podział obiektów według badanego atrybutu został dokonany przy uwzględnieniu 

rehabilitacyjnej roli roślin w obiektach.  

Obiekty związane wykorzystujące rośliny wpływają negatywnie, lecz w umiarkowany 

sposób, na większość z analizowanych dysfunkcji. Neutralnie działają na rehabilitację 

porażeń i niedowładów oraz słuchu.  

Należy zauważyć, że na wyniki powyższej analizy mają wpływ oceny dokonane przez 

respondentów. Opinie pracowników ośrodków są powiązane z doświadczeniem 

zawodowym, sposobem funkcjonowania ośrodka i wykonywanymi - preferowanymi 

metodami rehabilitacji. Porównując sposób zagospodarowania otoczenia ośrodków 

zagranicznych i polskich, można stwierdzić, iż w kraju rola roślin w większości jest 

związana z ich walorami estetycznymi i funkcją rekreacyjną, rzadko z podstawowym 

elementem rehabilitacji.  Negatywne oceny wpływu analizowanego atrybutu obiektów na 

dysfunkcje, mogą być powiązany z brakiem doświadczenia respondentów w zakresie 

hortiterapii.    

 

 Atrybut - powierzchnia 

 Atrybut powierzchni podzielił obiekty na zajmujące poniżej i powyżej 5 m
2 

.  

Analiza ilorazu szans wykazała, że w większości obiektów ich powierzchnia jest 

niezwiązana z rehabilitacją wybranych dysfunkcji. Stwierdzenie to wydaje się istotne, ze 

względu na zróżnicowane zasoby terenowe ośrodków dla osób niepełnosprawnych. 

Placówki posiadające małą powierzchnię, przy odpowiednim zagospodarowaniu terenu są 

w stanie ją wykorzystać do celów rehabilitacyjnych.  

Najbardziej negatywnie duża powierzchnia zajmowana przez obiekty wpływa na 

dysfunkcje fizyczne – porażenia i niedowłady. Jest to związane z częstymi problemami  

w poruszaniu się, więc korzystanie z obiektów o znacznej powierzchni może być 

utrudnione.  
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Również negatywnie, lecz o mniejszym znaczeniu, duża powierzchnia obiektów utrudnia 

rehabilitację osób o trudnościach w koncentracji uwagi i uczeniu się. Wydaje się znaczące 

powiązanie tych uzupełniających się dysfunkcji, które przy usprawnianiu wymagają 

ograniczonej ilości bodźców, czego obiekty o dużej powierzchnia nie zapewniają.  

 

 Atrybut – praca w grupie 

 Wpływ obiektów umożliwiających pracę w grupie na rehabilitację wszystkich 

wybranych dysfunkcji zastał zdecydowanie pozytywnie określony przez respondentów.  

Na największą uwagę zasługuje dysfunkcje w zakresie dotyku, wzroku oraz koncentracji 

uwagi. Zajęcia prowadzone w ośrodkach takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

większości opierają się działaniach w grupach, wspólnym realizowaniu zadań niezależnie 

od pracowni, uzupełnianiu i pomocy uczestników. Tworzone w ten sposób więzi 

interpersonalne mają duże znaczenie terapeutyczne na wielu płaszczyznach, począwszy od 

komunikacji, poprzez akceptację i wsparcie własnym doświadczeniem. Na podstawie 

wyników powyższej analizy można założyć, że obiekty rehabilitacyjne lokalizowane  

na zewnątrz powinny umożliwiać pracę i zabawę grupom użytkowników.  
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Rozdział III 
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Zagospodarowanie i możliwość wykorzystania terenu w pracy z uczestnikami 

warsztatów zależy od wielu czynników. Między innymi jest to lokalizacja obiektu, jego 

najbliższe otoczenie, powierzchnia terenu zielonego i jego dostępność. 

Na podstawie analiz ośrodków krajowych i zagranicznych zauważono trzy modelowe 

rozwiązania usytuowania obiektów i relacje z otoczeniem: model A – jednofunkcyjny; 

model B – o wybranych funkcjach, nieogrodzony lub ogrodzony, model C – 

wielofunkcyjny.  

 

3.1. Model A – ośrodek jednofunkcyjny  

Model A jest opisany na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu.  

Przeprowadzono tam adaptację budynku pełniącego inną funkcję (np. usługową, 

mieszkalną) na cele ośrodka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ryc. 31). Model 

ten charakteryzuje się zwartą zabudową sąsiednią, utrudnioną możliwością korzystania z 

terenu lub całkowitym brakiem terenu zieleni. Wpływa to na sposób prowadzenia zajęć, 

które w znacznej części, nawet w okresie sprzyjającej pogody, odbywają się  

w pracowniach, podobnie zajęcia rehabilitacyjne czy spotkania integracyjne.   

 
Ryc. 31 Model A zagospodarowania terenu, na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Zgorzelcu (opr. własne)  
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 Potrzeba prowadzenie zajęć na zewnątrz i spotkań integracyjnych, może być 

zaspokojona dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu najbliższego otoczenia ośrodka 

(strefy wejściowej, fragmentu dziedzińca), opieka nad jednym z ogródków działkowych 

czy korzystanie z parku. Poniżej znajdują się propozycje rozwiązania tych przestrzeni (ryc. 

32 – 39).  

 

Szczegół A – zagospodarowanie fragmentu dziedzińca 

 
Ryc. 32 Szczegół A - rzut zagospodarowania fragmentu dziedzińca (opr. własne) 

 

 Fragment dziedzińca graniczący z budynkiem ośrodka, po przez zastosowanie 

ruchomych elementów może pełnić funkcję tarasu, na którym odbywają się zajęcia 

poszczególnych pracowni. Ruchome donice mogą być wykonane w stolarni warsztatów. 

Znajdująca się w nich roślinność stanowi barierę wizualną, urozmaica zarówno dziedziniec 

jak i widok z okien pracowni oraz dają możliwość uczestnikom pogłębienia umiejętności 

pielęgnacyjnych. Przenośny stół pozwala na prowadzenie zajęć na zewnątrz 

i działań integracyjnych między mieszkańcami sąsiedniej zabudowy, wolontariuszami  

a uczestnikami warsztatów.  
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 Szczegół B – zagospodarowanie strefy wejściowej 

 

 
Ryc. 33 Szczegół B – rzut zagospodarowania strefy wejściowej do ośrodka (opr. własne)  

 

 
 

Ryc. 34 Szczegół B - widok perspektywiczny na zagospodarowaną strefę wejściową do ośrodka (opr. 

własne)  
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 Organizacja strefy wejściowej daje możliwość wykorzystania zieleni jako elementu 

o znaczeniu estetycznym, jednocześnie podnoszącego jakość widoku z okien pracowni. 

Zastosowanie trejaży i donic dostępnych z pozycji siedzącej oraz stojącej, wpłynie na 

komfort pielęgnacji roślin, który w przypadku uczestników warsztatów jest szczególnie 

ważny.   

 

  Ogródek działkowy 

 

Ryc. 35 Zagospodarowanie jednego z ogródków działkowych na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej na przykładzie ośrodka w Zgorzelcu  (opr. własne)  

 

 Opieka nad ogródkiem działkowym, w przypadku modelu A organizacji ośrodka,  

w sposób szczególny wpływa na ofertę rehabilitacyjna placówki. Jest miejscem 

prowadzenia zajęć pracowni ogrodniczej i porządkowej, co umożliwia naukę aktywności 

zawodowych, a wyprodukowane warzywa i owoce zasilają pracownię kulinarną. 

Oddalenie działki od ośrodka pozwala na przejście tego odcinka, co w  pozytywny sposób 

wpływa na rekreację, rehabilitację oraz zwiększenie kontaktów uczestnikami. Lokalizacja 

altany i zaplecza sanitarnego w ogródku umożliwia organizację spotkań integracyjnych.  
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  Zagospodarowanie parku 

 
Ryc. 36 Zagospodarowanie parku z uwzględnieniem potrzeb osób w z dysfunkcjami (opr. własne)  

 

 

Park w bliskim sąsiedztwie ośrodka umożliwia rekreację, rehabilitację i integrację 

uczestników. Istotne elementy zagospodarowania, na które zwrócono uwagę to: ciągi 

komunikacyjne z utwardzoną nawierzchnię i dogodnym spadkiem (max 6%, ze 

spocznikami),  polany i otwarte przestrzenie, liczne miejsca odpoczynku oraz ścieżki z 

możliwością bezpośredniego kontaktu z roślinnością. Dwa ostatnie elementy 

przedstawiono na poniższych rysunkach (Ryc. 37 i Ryc. 38).  
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Szczegół C – zagospodarowanie miejsca odpoczynku w parku  

 
Ryc. 37 szczegół C - zagospodarowanie miejsca odpoczynku z dwiema ławkami (opr. własne)    

 

 Organizacja przestrzeni wokół ławek w istotny sposób wpływa na preferencje 

wyboru tego miejsca, długość wykorzystania oraz korzyści z kontaktów interpersonalnych 

jakie mogą zachodzić. Na przedstawionym przykładzie (Ryc. 37) podkreślono następujące 

aspekty zagospodarowania: oprawa roślinna zróżnicowana pod względem wysokości (tył 

ławki – zieleń wyższa, przy chodniku – zieleń niższa) i gatunku z możliwością 

bezpośredniego kontaktu; atrakcyjny widok z miejsca odpoczynku; usytuowanie ławek 

względem siebie, by umożliwić dobry kontakt wzrokowy i dźwiękowy z wolną 

przestrzenią do działań integracyjnych.  
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 Szczegół D – zagospodarowanie ścieżki florystycznej w parku  

 

 
Ryc. 38 Szczegół D – rzut zagospodarowania ścieżki florystycznej (opr. własne) 

  

 
Ryc. 39 Szczegół D – przekrój ścieżki florystycznej (opr. własne) 

 

Założeniem ścieżki florystycznej jest umożliwienie użytkownikom bezpośredniego 

kontaktu z roślinami o zróżnicowanych walorach w celu stymulacji poprzez dotyk, zapach 

i pogłębienie wiedzy oraz wrażliwości przyrodniczej.  
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3.2. Model B – ośrodek o wybranych funkcjach, nieogrodzony lub ogrodzony 

 

 Modelem B organizacji terenu wokół ośrodka, określono obiekt, znajdujący się w 

otoczeniu zabudowy o podobnej funkcji lub mieszkalnej, posiadający teren wokół. Można 

zestawić tu dwa przypadki, które różnią się intensywnością wykorzystania otoczenia: teren 

otwarty, nieogrodzony (Ryc. 40) oraz teren zamknięty, strzeżony (Ryc. 41).  

  

Teren nieogrodzony 

 

Nieogrodzenie terenu wokół ośrodka często jest związane z tymczasową lokalizacją 

placówki oraz nieuregulowaną sytuacją prawną, co bezpośrednio wpływa na ograniczone 

możliwości korzystania z otoczenia. Aktywności w ramach zajęć pracowni ogrodniczej 

czy rehabilitacyjnej odbywają się bez wykorzystania trwałych elementów malej 

architektury. Niezbędny sprzęt rekreacyjny jest ruchomy i wynoszony podczas trwania 

zajęć, lub konstruowany jest tak by nie ulegał w łatwy sposób dewastacji i zniszczeniu. 

Utrudniona jest również organizacja imprez i spotkań na zewnątrz, ze względu  

na konieczność wynoszenia wyposażenia oraz niekorzystne sąsiedztwo.  

 
Ryc. 40 Model B zagospodarowania terenu otwartego wokół ośrodka (opr. własne) 
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Teren ogrodzony, własność ośrodka 

 

Dzięki podporządkowaniu terenu funkcji obiektu jest możliwość w jak 

największym stopniu wykorzystania otoczenie jako miejsce rehabilitacji i integracji 

uczestników i osób z zewnątrz (np. rodzin uczestników, mieszkańców dzielnicy podczas 

otwartych sesji lub wykorzystujące teren ośrodka jako miejsce spotkań i rekreacji). 

Poniższe przykłady pokazują możliwości rozmieszczenia stref funkcjonalnych (Rys. 41) 

z rozwinięciem najistotniejszych elementów w formie szczegółów (Rys.42 - 47).    

 

 
Ryc. 41 Model B zagospodarowania terenu zamkniętego, strzeżonego wokół ośrodka (opr. własne) 
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Elementy zagospodarowania terenu przy ośrodku, szczegóły D – I  

 

Szczegół D – ścieżka florystyczna 

Założeniem ścieżki florystycznej jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu  

z roślinnością znajdująca się wokół ośrodka (Rys. 42). Podobnie jak w przypadku ścieżki 

w parku (Rys. 38 i 39) istotny jest rodzaj zieleni, która zróżnicowanymi cechami 

ulistnienia, kwiatostanów, pokroju i pędów ma działać stymulująco na zmysły 

użytkowników. Dodatkowym atutem tego elementu jest możliwość pogłębienia 

umiejętności w ramach pracowni ogrodniczych.  

 

 
Ryc. 42 Szczegół D – ścieżka florystyczna (opr. własne) 
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 Szczegół E – ścieżka sensoryczna 

 Ścieżka sensoryczna ma na celu stymulację poprzez doświadczanie rodzajów 

nawierzchni  zróżnicowanych ze względu na materiał, sposób ułożenia, fakturę. Ma 

pomagać uświadomieniu zdolności do pokonywania nierówności terenu, które wśród osób 

z niepełnosprawnością intelektualna, tworzą bariery mentalne, są związane z lękiem przed 

upadkiem. Element ten może być urozmaiceniem ogrodu poprzez zastosowanie ciekawych 

nasadzeń, czy karmnika dla ptaków, gongu czy rzeźby, odwracających uwagę od 

wykonywanego ćwiczenia. Poniższy rysunek przedstawia ścieżkę, w której wykorzystano 

następujące elementy: drewniane okrąglaki,  kamień łamany, blachę ryflowaną, kruszywo 

sortowane i nawierzchnie gliniasto-żwirową. 

 

 

 
Ryc. 43 Szczegół E – ścieżka sensoryczna (opr. własne) 
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Szczegół F – blat dotykowy  

 

Elementem o dużym znaczeniu dla sfery intelektualnej i zmysłowej użytkowników 

jest blat dotykowy. Poprzez zastosowanie zróżnicowanych materiałów pod względem 

faktury, tworzywa, kształtu, temperatury, plastyczności działa na odbiorów stymulująco, 

poprawiając zdolności intelektualne, poznawcze i manualne. Lokalizacja blatu na zewnątrz 

ośrodka pozwala na dodatkowe zróżnicowanie elementów dotykowych. Na rysunku 44 

przedstawiono przykładową formę blatu, którego wysokość powinna być zależna od 

pozycji użytkownika, a materiały w nim wykorzystywane to piach, żwir, szyszki, piłki 

i kamienie.  

 

 

 
Ryc. 44 Szczegół F – blat dotykowy (opr. własne)  
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Szczegół G – zbiornik na wodę  

Wprowadzenie wody do ogrodu pozytywnie oddziałuje na niemal wszystkie sfery 

użytkowników (rozdział 2.4.2.) Poniższe przykłady zbiorników mają nakreślić 

podstawowe założenia formalne: woda jako element dostępny, służący do bezpośredniego 

kontaktu jak i obserwacji ruchu, wydający dźwięki i wkomponowany w otaczającą zieleń. 

 

 
 
Ryc. 45 Szczegół G – elementy wody (opr. własne)  
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Szczegół H – teren do ćwiczeń 

 

Głównym założeniem terenu do ćwiczeń jest stworzenie przestrzeni na zewnątrz, 

która będzie odizolowana od otoczenia, z możliwością prowadzenia zajęć indywidualnych 

i grupowych. Ten rodzaj otwartej sali rehabilitacyjnej ma być wyposażany w zależności od 

aktualnych potrzeb użytkowników i posiadać dostosowaną nawierzchnię (np. trawnik, 

nawierzchnie syntetyczne). Na rycinie nr 46 przedstawiono propozycję kształtu oraz 

rodzaje żywopłotów wydzielających teren, dostosowanych do preferencji, które mogą 

stanowić barierę wzrokową zależna od wysokości prowadzenia - dla osoby stojącej lub 

siedzącej.  

 
Ryc. 46 Szczegół H – teren do ćwiczeń (opr. własne) 
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Szczegół I – blat do pielęgnacji roślin i grządki podniesione 

 

Podstawowym celem umieszczenia elementów takich blat do pielęgnacji i grządki 

podniesione jest ułatwienie kontaktu z roślinami, które podobnie jak w przypadku ścieżki 

florystycznej należy dobrać pod kątem różnorodności doświadczeń zmysłowych 

odbieranych przez użytkowników. Dodatkowym atutem tych elementów jest możliwość 

pracy w grupie i rozwijania pozytywnych zachowań społecznych, zgodnie z programem 

hortiterapeutycznym.  

  

 
Ryc. 47 Szczegół I – blat do pielęgnacji i grządki podniesione (opr. własne) 
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3.3. Model C – ośrodek wielofunkcyjny  

 

Wielofunkcyjny ośrodek najczęściej zlokalizowany na terenach wiejskich i w 

strefie podmiejskiej, realizuje szeroka ofertę działań terapeutycznych (ryc. 48). 

Zagospodarowanie terenu umożliwia prowadzenie hortiterapii, zooterapi, terenoterpiaii 

oraz innych form aktywności w kontakcie z przyrodą. Prezentowany przykład Mikoszowa 

przedstawia następujące formy wykorzystania otoczenia: ogród do prowadzenia zajęć z 

hortiterapii, ścieżka edukacyjna, sad edukacyjny, teren pod hipoterapię i zooterapię oraz 

obiekty usługowe, które mogą oferować pracę osobom niepełnosprawnym.  

 

 
Ryc. 48 Model C – ośrodek wielofunkcyjny na przykładzie działalności Stowarzyszenia „Celestyn” w 

Mikoszowie 
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Wnioski 

 

Bez względu na model reprezentowany przez ośrodek, zagospodarowanie terenu 

odgrywa istotną rolę w dostępności i kontakcie z zielenią. Dzięki zastosowaniu elementów 

małej architektury przy obiektach i wprowadzeniu rozwiązań do najbliższego parku czy 

skweru, możliwe jest prowadzenie rehabilitacji i integracji na zewnątrz.  

 Ze względu na zastosowanie obiektów terapeutycznych najkorzystniejszym 

rozwiązaniem jest ośrodek o wybranych funkcjach z terenem ogrodzonym (model B). 

Największe możliwości poszerzania oferty terapeutycznej ma ośrodek reprezentowany 

przez model C - wielofunkcyjny, o dużej powierzchni, najczęściej zlokalizowany  

na terenie wiejskim lub strefie podmiejskiej.  
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Podsumowanie 

Problematyka osób niepełnosprawnych podjęta w pracy jest powszechnie 

dyskutowanym zagadnieniem o dużym znaczeniu społecznym. Kształtowanie przestrzeni 

dostępnej, umożliwiającej kontakt z roślinnością, zachęcającej do aktywności i integracji, 

tworzy środowisko terapeutyczne.  

 Zagraniczne przykłady zagospodarowania terenu uwidaczniają możliwości 

aktywnego korzystania z otoczenia w procesie rehabilitacyjnym i integracyjnym. Badane 

ośrodki dolnośląskie mają zróżnicowane warunki lokalizacyjne o zmiennym dostępie do 

terenów otwartych. Z analiz działania tych ośrodków wynika potrzeba poszerzenia oferty 

rehabilitacyjnej o programy hortiterapii i terenoterapii, co było również sygnalizowane 

przez ankietowanych pracowników tych ośrodków.  

W pracy przedstawiono oceny zdolności rehabilitacyjnej dysfunkcji dla obiektów 

za pomocą nowych zmiennych – czynników pozwalających dokładniej zbadać strukturę 

zależności między atrybutami obiektów a typami dysfunkcji. 

Na podstawie analizy statystycznej ankiet stworzono podział obiektów na grupy  

o podobnej zdolności rehabilitacyjnej. Podział ten przeprowadzono odrębnie dla każdego 

typu dysfunkcji. Podano charakterystykę szczegółową i terapeutyczną obiektów w każdej 

wydzielonej grupie. Obiekty, wyodrębnione w tym podziale jako najlepiej służące 

rehabilitacji danego typu dysfunkcji mogą stanowić wzorzec przy projektowaniu obiektów 

rehabilitacyjnych. 

Zbadano związki pomiędzy elementami zagospodarowania terenu a oceną ich zdolności 

terapeutycznych dla szczegółowych dysfunkcji. Dzięki przeprowadzonej analizie 

powiązania atrybutów obiektów i wartości terapeutycznych można określić, na jakie cechy 

obiektów należy zwrócić uwagę proponując elementy zagospodarowania terenu. 

Znajomość dysfunkcji użytkowników pozwoli na dobranie obiektów, które w istotny 

sposób wspierają realizowany proces rehabilitacyjny lub wyeliminować te, które nie mają 

pozytywnego wpływu na odbiorców. 

 Modelowe rozwiązania trzech przypadków otoczenia ośrodków pokazują 

możliwości zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wartości terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych urządzeń, materiałów i zieleni. Najkorzystniejsze warunki dla procesów 

rehabilitacyjnych i integracyjnych stwarzają ośrodki o ogrodzonym, własnym terenie oraz 

wielofunkcyjne ośrodki z możliwością poszerzania oferty terapeutycznej. 
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Wnioski ogólne 

 

1. Zagospodarowanie terenu i możliwość kontaktu z przyroda są czynnikami 

terapeutycznymi 

2. Ośrodki zagraniczne w praktyczny sposób wykorzystują zagospodarowanie 

terenu do poszerzenie oferty terapeutycznej, w tym integracji uczestników ze 

społeczeństwem   

3. Ilość ośrodków na terenie Dolnego Śląska jest niewystarczająca i istnieje 

zapotrzebowanie na placówki zwłaszcza typu Zakłady Aktywności Zawodowej 

4. Ośrodki dolnośląskie wykorzystują teren zieleni głównie do celów 

rekreacyjnych, wykazując jednocześnie duże zainteresowanie włączeniem otoczenia w 

proces terapeutyczny 

5. Zasięg oddziaływania przez ośrodki powinien być ustalany na podstawie 

odległości od placówki oraz dogodnego połączenia komunikacyjnego, nie podziału 

administracyjnego 

6. Najłatwiej jest ocenić wpływ zagospodarowania terenu na sferę zmysłową 

użytkowników, najtrudniej na ich zachowania społeczne 

7. Najkorzystniejszymi elementami zagospodarowania, które należy stosować przy 

usprawnianiu poszczególnych sfer użytkowników są:  

Sfera zmysłowa – zbiornik z wodą i ścieżka florystyczne 

Sfera intelektualna – blat dotykowy 

Sfera fizyczna – huśtawka i zbiornik z wodą 

Sfera zachowań indywidualnych – zbiornik z woda i trampolina 

Sfera zachowań społecznych – trampolina 

8. Najistotniejszym atrybutem elementów zagospodarowania terenu jest możliwość 

pracy w grupie, najmniej istotnym jest ruch przy korzystaniu z urządzeń 

9. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu ośrodki mogą wykorzystać otoczenie 

do poszerzenia działań rehabilitacyjnych i integracyjnych  

10. Najkorzystniejszymi modelami lokalizacji ośrodków są: model B - o wybranej 

funkcji z ogrodzonym terenem zieleni oraz model C - wielofunkcyjny, o dużej powierzchni 
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Spis rycin 

 

Ryc. 49 Schemat ideowy pracy 

Ryc. 50 Rodzaje ośrodków  i miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Zaznaczone ośrodki zostały wybrane do przeprowadzenia badań (opr. własne) 

Ryc. 51 Schemat holistycznej koncepcji zdrowia i równowagi człowieka (wg. Bishop i 

Heszen, 2007) 

Ryc. 52 Schemat przyczynowości linearnej i cyrkularnej (wg. Speck, 2005) 

Ryc. 53 Zmiana społecznego podejścia do osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków 

(opr. własne) 

Ryc. 54 Lokalizacja ośrodków w granicach Wielkiego Londynu (opr. własne) 

Ryc. 55 Lokalizacja badanych ośrodków w kraju w Niemczech (opr. własne) 

Ryc. 56 Rodzaj ośrodków i lokalizacja na terenie województwa dolnośląskiego (opr. 

własne) 

Ryc. 57 Rozkład ośrodków w jednostkach administracyjnych na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Ryc. 58 Rodzaj ośrodków, nazwa organizacji i lokalizacja na terenie Wrocławia 

Ryc. 59 Mapa zasięgu oddziaływania wybranych ośrodków dolnośląskich (opr. własne) 

Ryc. 60 Mapa zasięgu oddziaływania wybranych ośrodków wrocławskich (opr. własne) 

Ryc. 61 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika zmysłowego w różnych 

obiektach: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty 

podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – 

trampolina.    

Ryc. 62 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika intelektualnego, w różnych 

obiektach: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty 

podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – 

trampolina.    

Ryc. 63 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika intelektualnego, w różnych 

obiektach: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty 

podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – 

trampolina.    

 Ryc. 64 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika zachowań indywidualnych, w 

różnych obiektach zagospodarowania terenu: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – 
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ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 

– zbiornik z wodą, 8 – trampolina.    

Ryc. 65 Przedziały ufności na poziomie 95% dla czynnika zachowań społecznych, w 

różnych obiektach zagospodarowania terenu: 1 - teren do ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – 

ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty podniesione, 5 – blat dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 

– zbiornik z wodą, 8 – trampolina.    

Ryc. 66. Charakterystyka obiektów ze względu siłę związku z rehabilitowaną sferą. Kolory 

zostały przyporządkowane grupom według testu HSD Tukeya. Większym wartościom 

analizowanego czynnika przypisano wyższe numery grup.  

Ryc. 67 Wykres relacji między obiektami 

Ryc. 68 Wykres relacji między czynnikami 

Ryc. 69 Wykres relacji między czynnikami i obiektami (ang.biplot); obiekty: 1 - teren do 

ćwiczeń, 2 – huśtawka, 3 – ścieżka sensoryczna, 4 – rabaty podniesione, 5 – blat 

dotykowy, 6 – ścieżka florystyczna, 7 – zbiornik z wodą, 8 – trampolina 

Ryc. 70 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji dotyku a 

występowaniem atrybutu 

Ryc. 71 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji słuch a 

występowaniem atrybutu.  

Ryc. 72 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji wzroku a 

występowaniem atrybutu 

Ryc. 73 Wykres koniczynowy zależności między oceną zmniejszenia trudności w 

koncentracji uwagi a występowaniem atrybutu 

Ryc. 74 Wykres koniczynowy zależności między oceną zmniejszenia trudności w uczeniu 

się a występowaniem atrybutu. 

Ryc. 75 Wykres koniczynowy zależności między oceną rehabilitacji porażeń i 

niedowładów a występowaniem atrybutu 

Ryc. 76 Wykres koniczynowy zależności między oceną obniżenia nadpobudliwości a 

występowaniem atrybutu 

Ryc. 77 Wykres koniczynowy zależności między oceną poprawy zachowań w grupie a 

występowaniem atrybutu 

Ryc. 78 Model A zagospodarowania terenu, na przykładzie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Zgorzelcu (opr. własne)  

Ryc. 79 Szczegół A - rzut zagospodarowania fragmentu dziedzińca na zewnętrz pracowni 

(opr. własne) 
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Ryc. 80 Szczegół B – rzut zagospodarowania strefy wejściowej do ośrodka (opr. własne)  

Ryc. 81 Szczegół B - widok perspektywiczny na zagospodarowaną strefę wejściową do 

ośrodka (opr. własne)  

Ryc. 82 Zagospodarowanie jednego z ogródków działkowych na potrzeby Warsztatów 

Terapii Zajęciowej na przykładzie ośrodka w Zgorzelcu  (opr. własne)  

Ryc. 83 Zagospodarowanie parku z uwzględnieniem potrzeb osób w z dysfunkcjami (opr. 

własne)  

Ryc. 84 szczegół C - zagospodarowanie miejsca odpoczynku z dwiema ławkami (opr. 

własne)    

  

Ryc. 85 Szczegół D – rzut zagospodarowania ścieżki florystycznej (opr. własne)   

Ryc. 86 Szczegół D – przekrój ścieżki florystycznej (opr. własne)    

Ryc. 87 Model B zagospodarowania terenu otwartego wokół ośrodka (opr. własne)    

Ryc. 88 Model B zagospodarowania terenu zamkniętego, strzeżonego wokół ośrodka (opr. 

własne)    

Ryc. 89 Szczegół D – ścieżka florystyczna (opr. własne)    

Ryc. 90 Szczegół E – ścieżka sensoryczna (opr. własne)    

Ryc. 91 Szczegół F – blat dotykowy (opr. własne)    

Ryc. 92 Szczegół G – elementy wody (opr. własne)    

Ryc. 93 Szczegół H – teren do ćwiczeń (opr. własne)    

Ryc. 94 Szczegół I – blat do pielęgnacji i grządki podniesione (opr. własne)    

Ryc. 95 Model C – ośrodek wielofunkcyjny na przykładzie działalności Stowarzyszenia 

„Celestyn” w Mikoszowie (opr. własne)    
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Spis tabel 

 

Tab. 33 Miejscowości i ośrodki z grupy badawczej znajdujące się na terenie województwa 

dolnośląskiego  

Tab. 34 Współczynniki korelacji czynników z dysfunkcjami (ładunki czynnikowe)  

Tab. 35 Wagi zmiennych czynnikowych 

Tab. 36 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały 

ufności dla czynnika zmysłów w podziale na osiem obiektów 

Tab. 37 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya.  „****” oznaczają 

propozycję podziału według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym 

wyróżniono obiekty neutralnie ocenione przez respondentów 

Tab. 38 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały 

ufności dla czynnika intelektualnego w podziale na osiem obiektów 

Tab. 39 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya, „****” oznaczają 

propozycję podziału według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym 

wyróżniono obiekty neutralnie ocenione przez respondentów     

Tab. 40 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały 

ufności dla czynnika fizycznego w podziale na osiem obiektów 

Tab. 41 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya. „****” oznaczają 

propozycję podziału według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym 

wyróżniono obiekty neutralnie ocenione przez respondentów     

Tab. 42 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały 

ufności dla czynnika zachowań indywidualnych w podziale na osiem obiektów  

Tab. 43 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya. „****” oznaczają 

propozycję podziału według testu HSD, kolor żółty – sugerowany podział, kolorem szarym 

wyróżniono obiekty neutralnie ocenione przez respondentów     

Tab. 44 Wartości średnie, odchylenia standardowe, błędy standardowe i 95% przedziały 

ufności dla czynnika zachowań społecznych w podziale na osiem obiektów  

Tab. 45 Podział na grupy jednorodne według testu HSD Tukeya, kolorem szarym 

wyróżniono obiekty neutralnie ocenione przez respondentów     

Tab. 46 Wartości średnie czynników obiektów 

Tab. 47 Podział obiektów ze względu na atrybuty, „X” oznacza występowanie atrybuty w 

obiekcie 

Tab. 48 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji dotyku 
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Tab. 17 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na przydatność w 

rehabilitacji dotyku. Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej 

zależności 

Tab. 18 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji słuchu 

Tab. 19 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na przydatność w 

rehabilitacji słuchu. Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej 

zależności.  

Tab. 20 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji wzrok 

Tab. 21 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na przydatność w 

rehabilitacji wzroku 

Tab. 22 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w koncentracji uwagi 

Tab. 23 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na koncentrację uwagi. Pola 

oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  

Tab. 24 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w usprawnianiu zdolności uczenia 

się 

Tab. 25 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na zdolności uczenia się 

Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  

Tab. 26 Rozkład ocen urządzeń według przydatności w rehabilitacji porażeń i 

niedowładów. 

Tab. 27 Ocena wpływu atrybutów urządzeń na przydatność w rehabilitacji porażeń i 

niedowładów. Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  

Tab. 28 Rozkład ocen urządzeń według wpływu na nadpobudliwość użytkowników  

Tab. 29 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych obniżenie nadpobudliwości. 

Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności.  

Tab. 30 Rozkład ocen urządzeń według wpływu na zaburzone zachowania w grupie 

Tab. 31 Ocena wpływu atrybutów urządzeń rehabilitacyjnych na poprawę zachowań w 

grupie. Pola oznaczone kolorem żółtym wskazują na kierunek mocnej zależności 

Tab. 32 Tabele wartości ilorazu szans możliwości terapeutycznych i występowania 

atrybutu w obiektach dla wybranych dysfunkcji oraz legenda oznaczeń kolorystycznych i 

wartości 
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Zał. 1 Ankieta ogólna 

 

Skierowana do wszystkich ośrodków z grupy: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Zakładów Aktywności 

Zawodowej, znajdujących się na terenie województwa Dolnośląskiego.  

Ankieta przeprowadzana jest telefonicznie. 

 
Nr  Miejscowość Nazwa ośrodka Liczba uczestników Osoba kontaktowa 

     

 

 

 

 

 

   

 
Tab 1. 

 Nie Tak [m
2
] O powierzchni 

Wystarczającej Niewystarczającej 

Czy na terenie ośrodka znajduje się zieleń?      

 

Tab 2. 

 Nie Tak Jakie? W ilości 

Wystarczającej Niewystarczającej 

Czy na terenie ośrodka prowadzone są zajęcia 

na zewnątrz? 

     

Tab 3. 

 Nie Tak Wyposażenie jest 

Wystarczające Niewystarczające 

Czy na terenie ośrodka jest możliwość 

wypoczynku na zewnątrz? 

    

Tab 4. 

 Nie Tak Wyposażenie jest 

Wystarczające Niewystarczające 

Czy na terenie ośrodka jest możliwość 

organizacji imprez plenerowych, otwartych? 

    

 

 

Uwagi: 
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Zał. 2  Ankieta szczegółowa  

 

Skierowana do wybranych ośrodków z grupy: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Zakładów Aktywności 

Zawodowej, znajdujących się na terenie województwa Dolnośląskiego.  

Wybór została dokonany na podstawie wcześniej przeprowadzonej ankiety telefonicznej. 

Ankieta przeprowadzona na miejscu, na podstawie obserwacji własnych i wywiadu z pracownikami placówki. 

 

 

I. 

 

1. Miejscowość: ……………………………… 

2. Status: 

Tab1. 

 

Wieś sołecka 

 

 

Wieś gminna 

 

 

Miasto 

 

 

Miasto powiatowe 

 

 

Miasto wojewódzkie 

 

 

3. Liczba mieszkańców 

Tab2. 

 

Do 5 tys. 

 

5-10 tys. 

 

10–15 tys. 

 

 

15-20 tys. 

 

Powyżej 20tys. 

 

  

4. Lokalizacja obiektu w mieście: 

Rys 1. Mapa schemat, załącznik graficzny: 

 

 

 

5. Komunikacja miejska, dojazd, klasa drogi: 

 Tab 3. 
 Główna Zbiorcza Lokalna Dojazdowa 
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6. Najbliższe otoczenie ośrodka, sąsiedztwo: 

Tab 4. 
Zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Park Pola uprawne, 

sady 

Las Tereny 

przemysłowe 

Inne: 

       

 

  

   

 

7. Powiązanie z miastem, czas dojścia: 

Tab 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Miejsca publiczne: 5 min 

do 200m 

10 min  

do 600m  

17min  

do 1000m 

Powyżej 20min 

Pow. 1000m 
 

I 1. Sklep spożywczy      
 2. Lekarz/ przychodnia      
 3. Apteka      

 4. Przystanek autobusowy      
 5. Kiosk      
 6. Poczta      
 7. Restauracja/ stołówka      

II 8. Park, skwer      
 9. Obiekt rekreacji:  

Basen, boisko, ścieżka 

rekreacyjna 

     

III 10. Kościół      
 11. Rynek, plac miejski      
 12. Kino      
 13. Teatr      
 14. Dworzec PKP      
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8. Powiązanie z miastem, rodzaj powiązań: 

Tab 6. 

 
 Miejsca publiczne Dojście: Chodnik stan 

nawierzchni 

Ławki Obiekty zieleni 

„po drodze” 
 

Pieszo 

/wózek 

Przewóz z  

ośrodka 

Kom. miejska Dobry Średni Zły 0 Co 

100 m 

Co 

200 m 

>200

m  

... 

m 

Są Nie ma 

Autobus Tramwaj 

1. Sklep spożywczy                
2. Lekarz/ przychodnia                
3. Apteka                
4. Przystanek autobusowy                
5. Kiosk                
6. Poczta                
7. Restauracja/ stołówka                
8. Park, skwer                
9. Obiekt rekreacji:  

Basen, boisko, ścieżka 

rekreacyjna 

               

10. Kościół                
11. Rynek, plac miejski                
12. Kino                
13. Teatr                
14. Dworzec PKP                

              `   
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II. 

 

 

9. Mapa, schemat działki, załącznik graficzny: 

 

 

 

 

 

10. Dane dotyczące ośrodka, wstępne: 

 

 Tab 7. Rodzaj instytucji: 

Rodzaj instytucji Organizacja samodzielna Organizacja łączona: 

Przy Domu Opieki Społecznej Szkole Specjalnej Innej: 

Środowiskowy Dom Samopomocy     

Warsztaty Terapii Zawodowej     

Zakłady Aktywności Zawodowej     

     

 

 Tab 8. Organizacja ośrodka: 

 10  20 30 40 50 

Liczba podopiecznych:      

 

 Brak 5 10 15 20 

Podział na grupy, pracownie:      

 

 1 2 więcej 

Liczba opiekunów grupy:    

 

 Tab 9. Pracownie tematyczne: 
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 brak Są: 

Plastyczna  kulinarna stolarska ceramiczna tkacka Inne: 

Pracownie tematyczne, warsztaty:        

 

 

 

 

 Tab 10. Rodzaj niepełnosprawności podopiecznych wg grup wsparcia: 

 

 100% 50% 25% <25% 

wsparcie sporadyczne – 

upośledzenie lekkie 
    

wsparcie umiarkowane –

upośledzenie umiarkowane 
    

wsparcie całkowite – 

upośledzenie ciężkie 
    

 

Tab 11. Sposób poruszania się podopiecznych: 

 

         % podopiecznych: 100% 50% 25% <25% 

Samodzielnie:     

 Z pomocą:   opiekuna     

podopiecznego     

wózka inwalidzkiego     

laski     

kul     

„balkoniku”     

Innych:     
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 11. Zagospodarowanie terenu  

Tab 12. Uwzględnione elementy, które w sposób szczególny wpływają na odbiór terenu otwartego 

 
 Rodzaj roślinności i rodzaj terenu: Brak m

2 
Powierzchnia: 

0. Powierzchnia działki   

00. Powierzchnia zabudowy i komunikacja (nawierzchnia utwardzona)   Do 25% 25% - 50% 50%-75% 75%-100% 

1. Murawa rekreacyjna       

2. Łąka świeża kwietna       

3. Łąka wilgotna       

4. Łąka z pojedynczymi grupami drzew i krzewów       

5. Rozległe grupy krzewów       

6. Świetliste drzewostany       

7 Drzewostany zwarte       

8. Polany otoczone masywami drzew i krzewów       

9. Polany otoczone świetlistymi drzewostanami       

10. Polany częściowo otwarte       

11. Teren łagodnie pofałdowany bez roślinności wysokiej       

12. Teren łagodnie pofałdowany z pojedynczymi grupami drzew i krzewów       

13. Wzniesienia terenowe       

14. Zagłębienia terenowe       

15. Odsłonięte stoki o ekspozycjach północnych       

16. Odsłonięte stoki o ekspozycjach południowych       

17. Łagodne stoki z luźnym zadrzewieniem o ekspozycji północna       

18. Łagodne stoki z luźnym zadrzewieniem o ekspozycji południowa       

19. Tereny o bogatej rzeźbie       

20. Stawy, zbiorniki wodne       

21. Malownicze brzegi wód       

22. Zaciszne, osłonięte przestrzenie na brzegach       

23. Tereny niedostępne, bagna torfowiska       
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 11. Elementy zagospodarowani terenu, które decydują o dostępności i sposobie korzystania z otoczenia ośrodka. 

 Tab 13. 

  

 Tak Nie 

Jest potrzeba powiększenia terenu Nie ma potrzeby 

Czy teren należący do ośrodka jest wystarczająco duży    

 

 Tab 14. 

 Nie Tak  

W czasie wystarczającym niewystarczającym 

czy podopieczni spędzają czas w ogrodzie?    

czy są prowadzone zajęcia na zewnątrz?    

czy jest pracownia Hortiterapii, pracownia ogrodnicza?    

  

 

 

 Tab 15. 

 Brak Są 

Schody Krawężniki  nierówności Silne zadrzewienia,  

brak widoczności 

Inne: 

Elementy utrudniające korzystanie z 

terenu 
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 Tab 16. 

Elementy zagospodarowani terenu: Brak Są Większa ilość ułatwiłaby korzystanie z 

otoczenia 
Ilość wystarczająca niewystarczająca 

Ścieżki utwardzone     

Ścieżki nieutwardzone     

Ławki     

Stoliki     

Oświetlenie     

Poręcze     

Altana     

Boisko     

Elementy placu zabaw, huśtawki     

Teren do zajęć grupowych, ćwiczeń     

Grządki     

Grządki podniesione     

Ścieżki percepcyjne, z różnymi materiałami     

„Przeszkody”: stopnie, krawężniki do 

koordynacji ruchowej 

    

Pojemniki z różnymi materiałami     

Pojemniki z wodą     

Strefy wyciszenia     

Rośliny o intensywnym zapachu     

Rośliny użytkowe, szklarnia     

Amfiteatr     

Basen     

Zwierzęta małe (psy, koty, króliki...)     

Zwierzęta duże (konie...)     
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Zał. 3 Ankieta oceny urządzeń i elementów zagospodarowania przestrzeni dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 

Ankieta jest skierowana do pracowników placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie, tj.: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Zakłady 

Aktywności Zawodowej. 

 

Celem ankiety jest przeprowadzenie analizy urządzeń i elementów zagospodarowania terenu pod 

kątem przydatności zastosowania do celów rehabilitacyjnych i integracyjnych podopiecznych 

ośrodków.  

 

Ankieta składa się z 9 części, w których znajdują się pytania zawierające ocenę 8 sposobów 

zagospodarowania przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Ocena ta składa się z:,  

oceny zastosowania danego urządzenia: 1 – zabronione; 2 – niezalecane; 

3 – obojętne; 4 – zalecane; 5 – niezbędne  według rodzajów dysfunkcji/cechy:  fizyczną, 

intelektualną, zmysłową,  

 

9 część jest przeznaczona na propozycję urządzenia nieujętego przez autora wraz z oceną 

jego przydatności 

 

w wolnych rubrykach można wpisać cechy/dysfunkcje, które dzięki korzystaniu z 

urządzenia mogą być usprawniane  

 

Instrukcje wypełnienia ankiety: 

W rubryce „ocena zastosowania”, należy wpisać ocenę (1-5) odpowiadającą potrzebie zastosowania 

danego urządzenia przy usprawnianiu/rehabilitacji poszczególnej dysfunkcji. 

 

Przy ocenie urządzenia istotne jest całościowe określenie potrzeb i możliwości podopiecznych, bez 

uwzględnienia wykluczania się dysfunkcji. 

Np. Dysfunkcje w obrębie zmysłu dotyku przy ocenie urządzenia ścieżki sensorycznej: 

 Jeżeli przeważają podopieczni o cechach nadwrażliwych na dotyk i przewidujesz 

negatywny odbiór urządzenia, wpisz: 1 lub 2 (zabronione lub niezalecane) 

 Jeżeli przeważają podopieczni potrzebujący bodźców dotykowych i przewidujesz 

pozytywny odbiór urządzenia, wpisz: 4 lub 5 (zalecane lub niezbędne) 

 Jeżeli nie masz spostrzeżeń odnośnie przewagi cech podopiecznych, uważasz, że 

korzystanie z urządzenia nie wpłynie na podopiecznych, wpisz: 3 (obojętne) 

   

Oceny należy dokonać na podstawie własnych doświadczeń pracy z osobami niepełnosprawnymi w 

ośrodku, do którego ankieta jest skierowana. 

 

Ankieta jest anonimowa. 

 

Ankieta jest przygotowana na cele badań wpływu zagospodarowania terenu na podopiecznych 

ośrodków pt.: ”Kształtowanie przestrzeni jako czynnik integrujący osoby niepełnosprawne ze 

społeczeństwem i przyrodą”. Badania prowadzone są przez mgr inż. Kamilę Adamczyk w ramach 

studium doktoranckiego w Instytucie Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu. 

 

 

Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę. 

Kamila Adamczyk 
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1. Teren do ćwiczeń  

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

Ogrodzony żywopłotem teren przeznaczony do zajęć indywidualnych lub 

grupowych (powierzchnia 24-48 m
2
, np. o nawierzchni trawiastej) 

  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 - niezbędne 
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2. Huśtawka 

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

Huśtawka (forma dowolna) 
  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 - niezbędne 
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3. Ścieżka sensoryczna 

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

Ścieżka sensoryczna składająca się z różnorodnych nawierzchni (np. żwirek, 

kamienie, drewniane okrąglaki, krata stalowa) z barierkami po obu stronach 

ścieżki, z różnorodnymi elementami umieszonymi w zasięgu rąk (np. głaz, 

trójkąt do gry, karmnik) 

  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 - niezbędne 
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4. Grządki podniesione 

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

1. Blat umożliwiający pracę z materiałem roślinnym, np.: sadzenie, 

sianie, pielęgnacja roślin  

2. Grządki podniesione z roślinami użytkowymi i ozdobnymi np.: 

warzywa, zioła, byliny i rośliny zielne ozdobne ze względu na liście  

  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 - niezbędne 
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5. Blat dotykowy 

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

 Blat z pojemnikami z materiałem zróżnicowanym pod względem 

kształtu, koloru, faktury, surowca np.: piach, żwir, szyszki, liście  

  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 – niezbędne 
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6. Ścieżka sensoryczna 

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

Ukształtowanie terenu umożliwiające bezpośredni kontakt z 

poszczególnymi częściami roślin: pędami, liści, pniami roślin 

drzewiastych, krzewów, traw, bylin 

  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 – niezbędne 
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7. Zbiornik z wodą 

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

Zbiornik na wodę: naczynie, oczko wodne, fontanna dające możliwość 

dotknięcia wody, zauważenia jej ruchu oraz dźwięku.  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 - niezbędne 
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8. Trampolina 

  
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

  Opis rozwiązania: 

Batut, trampolina   

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 – niezbędne 
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9. Zaproponuj urządzenie nieujęte w tabelach, które Twoim zdaniem będzie odpowiadało najlepiej rehabilitacji dysfunkcji:  

 
Dysfunkcje   Ocena 

zastosowania 

Rodzaj rozwiązania / element małej architektury: 

- dyspraksje   

- porażenia i niedowłady kończyn  

-hipotonie (obniżone napięcie mięśniowe)  

-wady postawy, zaburzenia ortopedyczne  

- trudności w koncentracja uwagi  

- mylna ocena bodźców  

- trudności w uczeniu  

- dotyku  

- węchu  

- smaku  

- słuchu  

- wzroku  

- nadpobudliwość  

- agresywność  

- bierność  

- zaburzone zachowania w grupie  

  

  

   

  

  

  

Kategorie oceny zastosowania: 1 – zabronione 2 – niezalecane  3 – obojętne 4 – zalecane 5 – niezbędne 
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Dane respondenckie: 

1. Płeć:  K M 

2. wiek 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

3. Wykształcenie Podstawowe Zawodowe Średnie ogólne Średnie zawodowe wyższe 

4. Zawód wykonywany Terapeuta Lekarz Pielęgniarka Rehabilitant instruktor 

5. Staż pracy 1-5 6-10 11-15 16-20 21< 

6. Czy zawód, który wykonujesz 

jest: 

I zawód: wyuczony II zawód: wykonywany 

 

7. Jaki charakter miała 

poprzednia praca: 

 

 Student: 

9. 

 

 

 

 

Na którym jesteś roku:    

Czy miałeś praktyki zawodowe w placówkach rehabilitacyjnych? Tak Nie 

Czy pracowałeś zawodowo jako rehabilitant/fizjoterapeuta? 

 

Tak 

 

Nie 

 

10. Czy materiał zawarty w ankiecie dla przyszłej pracy zawodowej uważasz za: 

Nieprzydatny 

 

Trudny do wykorzystania Obojętny/nie mam zdania Możliwy do 

wykorzystania 

Przydatny/niezbędny 

Dziękuję bardzo za poświęcony czas i uwagę na wypełnienie ankiety. 

Wszystkie wiadomości w niej zawarte będą wykorzystane do celów naukowych. 

 

Kamila Adamczyk 

Uczestnik studium doktoranckiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowanie Środowiska i Geodezji, 

Instytut Architektury Krajobrazu,  

kamila.adamczyk@up.wroc.pl,  tel.: 71 320 55 22 

mailto:kamila.adamczyk@up.wroc.pl
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