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Wstęp
Cztery lata temu 75% Polaków nie wiedziało, co oznacza pojęcie „wykluczenie spo-

łeczne”1. A 30% – wg „Diagnozy Społecznej 2005” 2 – było poważnie zagrożonych 

wykluczeniem. I chociaż nadużyciem byłoby stwierdzenie, że są to całkowicie 

rozłącznie grupy, to mimo wszystko dane te pokazują, że zjawisko to jest rze-

czywiście „wykluczeniem”: sprawia, że dwie grupy, „wykluczonych” i „niewyklu-

czonych”, żyją obok siebie, ale się nie znają.

Czym jest wykluczenie społeczne? Według Narodowej Strategii Integracji Spo-

łecznej wykluczenie społeczne to: „brak lub ograniczona możliwość uczestnictwa, 

wpływania i korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, 

usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego”.

Analiza materiałów dotyczących wykluczenia społecznego wskazuje, że jest to 

pojęcie wieloznaczne i trudno je precyzyjnie zdefiniować. Stąd też wielu naukow-

ców i ośrodków badawczych, a także instytucji działających w sferze integracji 

społecznej tworzy swoje własne definicje3, w większości przypadków obejmują 

one jednak te czynniki/objawy, które zgłaszają „zwykli mieszkańcy”. I nie powin-

no to dziwić, ponieważ ciągle myślimy o wykluczeniu społecznym, czyli wyklu-

czeniu, które z jednej strony może cechować się pewnymi obiektywnymi miarami 

(np. ma pracę-nie ma pracy, ma dom-nie ma domu), ale z drugiej – jest zjawiskiem 

społecznym, zjawiskiem, na które wpływ ma całe społeczeństwo – nie tylko ci 

wykluczeni, ale i ci wykluczający.

Przejawów, podobnie jak czynników powodujących lub zwiększających praw-

dopodobieństwo wystąpienia „wykluczenia społecznego” jest wiele. Niemal każ-

dy czynnik decydujący o „pozostawaniu innym” względem społeczeństwa może 

prowadzić do stanu wykluczenia społecznego. W  analogiczny sposób cała grupa 

osób może stać się wykluczona względem szerszej społeczności. Przyczyny 

1.
Badanie zostało 
przeprowadzone 
przez Research 
International Pentor 
w związku z kam-
panią społeczną 
„Warto być za!”, za: 
„Poradnik dotyczący 
realizacji wsparcia 
dla osób wykluczo-
nych społecznie oraz 
zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym 
w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki”, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa 2010.

2.
„Diagnoza społeczna 
2009”, tabela 8.4.3

3.
Np. podział  
wykluczenia na trzy 
obszary: fizyczne 
(niepełnosprawność, 
chroniczne choroby, 
wymaganie stałej 
opieki), strukturalne 
(dochody poniżej 
granicy ubóstwa,
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i obszary wykluczenia są bardzo różne. Mogą do nich należeć m.in.: pochodzenie 

etniczne, niski poziom wykształcenia, czy status ekonomiczny, niewielki dostęp 

do środków komunikacji (niska mobilność społeczna). Do przyczyn wykluczenia 

społecznego należy również zaliczyć funkcjonujące w społeczeństwie stereo-

typy i uprzedzenia, których skutkiem jest bezpośrednia lub pośrednia dyskry-

minacja ze względu na  jakąś cechę danej osoby, np. płeć, orientację seksualną, 

wiek, pochodzenie rasowe, wyznanie czy niepełnosprawność. Szczególnie trwałe  

w  społeczeństwie polskim są stereotypy i  uprzedzenia w  stosunku do osób niepeł-

nosprawnych, a także społeczności Romów i imigrantów. Zmiana tych stereotypów 

powinna polegać na zintegrowanych działaniach prowadzonych wspólnie z osobami 

wykluczonymi oraz ich najbliższym otoczeniem społecznym (rodziną, społeczno-

ścią lokalną, lokalnie działającymi pracodawcami i organizacjami pozarządowymi).

Zjawisko wykluczenia, bez względu na to, jakimi czynnikami zostało wywołane, 

jest niezwykle groźne, ponieważ wyłącza w życia społecznego nie tylko pojedyncze 

osoby, ale często grupy, a nawet całe społeczności lokalne. Stąd podejmowanie 

działań zapobiegających temu zjawisku oraz mających na celu inkluzję społeczną. 

Realizacja tego rodzaju działań nie jest sprawą prostą, wymaga nie tylko czasu, ale 

co ważniejsze stosowania różnorodnych metod i form pracy. Warunkiem niezbęd-

nym jest także przygotowanie do podejmowania tego rodzaju działań przedstawi-

cieli pomocy i integracji społecznej. Szczególnie znaczące w tym zakresie jest zro-

zumienie skomplikowanego procesu społecznego wykluczenia, podejmowanie sys-

temowych i długofalowych działań oraz wykorzystywanie w codziennej pracy nie 

tylko dotychczasowych form, ale także wprowadzanie niestandardowych form pra-

cy, służących wzmacnianiu osób wykluczonych lub zagrożonych tym zjawiskiem.   

W 2010 r. Stowarzyszenie CAL rozpoczęło realizację współfinansowanego z Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego projektu „Aktywna i twórcza polityka społecz-

na jako narzędzie aktywnej integracji”, którego jednym z celów było zapobieganie 

bezrobocie, bezdom-
ność), normatywne 
(konflikt z prawem, 

patologia społeczna, 
alkoholizm, itp.) –  

wg ekspertyzy „Grupy 
szczególnie zagro-

żone wykluczeniem 
społecznym – aspekt 

demograficzny.  
Województwo  

opolskie w latach  
2009-2030”,  
R. Rauziński,  

K. Szczygielski, 
T. Sałdra-Gwiżdż, 

Obserwatorium 
Integracji Społecznej 

ROPS Opole 2009.



5

społecznemu wykluczeniu, poprzez przygotowanie do takich działań pracowni-

ków instytucji pomocy i integracji społecznej. Był on skierowany do przedsta-

wicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, a jego celem było zwiększenie 

skuteczności aktywnych narzędzi integracji społecznej.

Jednym z komponentów tego projektu było także bezpośrednie wspieranie osób 

zagrożonych społecznym wykluczeniem, skupionych w różnego rodzaju istnieją-

cych grupach, zainicjowanych przez przedstawicieli instytucji pomocy i integracji 

społecznej. Wsparciem tym zostało objętych 10 istniejących grup z terenu Mazow-

sza: z Grzybowa, Kowali, Ostrołęki, Pionek, Radomia, Wyszkowa i Zwolenia, w tym:

• 2 grupy osób bezrobotnych,

• 2 grupy młodzieży w wieku 15 – 25 lat,

• grupa osób niepełnosprawnych, 

• grupa osób w wieku 50+, 

• grupa matek powracających na rynek pracy, 

• grupa osób skupionych w spółdzielni socjalnej, 

• grupa mniejszości etnicznej Romów, 

• grupa samopomocowa mieszkanek nadwiślańskich miejscowości,  

które ucierpiały w trakcie powodzi. 

Celem pracy z grupami było udzielenie dodatkowego, niestandardowego wspar-

cia istniejącym grupom poprzez wzmacnianie oraz rozwijanie ich kompetencji spo-

łecznych, dzięki udziałowi w trzech warsztatach: 

1. Autorefleksja – indywidualna ścieżka zmiany.

2. Środowiskowe metody profilaktyki i integracji społecznej.

3. Arteterapia jako narzędzie aktywnej integracji. 
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Założeniem tych warsztatów było działanie wzmacniające (angielskie określe-

nie empowerment), pokazujące uczestnikom zajęć, że dysponują potencjałem, 

że mają siłę pozwalającą na działanie, na zmianę. Jako że stanowią grupę ten 

potencjał jest zwielokrotniony. I dzięki temu mogą wspólnie walczyć z jednym 

z groźniejszych „przeciwników” działań integracyjnych i reintegracyjnych, czyli 

z syndromem bezradności społecznej, z przekonaniem, że „nic się już nie da zro-

bić, bo nie mam pieniędzy, kompetencji, przyjaciół, siły, itd. . .”.

Zasada empowerment oznacza aktywne uczestnictwo osób, na  rzecz których 

realizowane są dane działania. Aby zasada empowerment była możliwa do zasto-

sowania należy pamiętać przede wszystkim o kreowaniu czytelnej komunikacji 

wspierającej, przyjaznej oraz zorientowanej na uczestników. Osoby zaangażowa-

ne w realizację projektu powinny współdziałać z uczestnikami i dostarczać im 

informacji zwrotnej, dotyczącej zgłaszanych propozycji oraz wkładu w planowa-

nie i zarządzanie projektem. Taka informacja zdecydowanie pomaga w  procesie 

podnoszenia samooceny osób wykluczonych społecznie. Osoby wykluczone 

społecznie poprzez stosowanie w ramach projektu zasady empowerment mogą 

uzyskać poczucie posiadania wpływu i  współwłasności rezultatów osiągniętych 

w  projekcie, wzrost poczucia własnej wartości (szczególnie w  przypadku grup 

dyskryminowanych), a  także zdobyć nowe doświadczenie i  uczyć się poprzez 

pracę w  grupie.
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Arteterapia – nowatorska  
metoda pracy z osobami 
i grupami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

  

Wykluczenie osób i grup ze społeczeństwa i życia społecznego, określane jako wy-

kluczenie społeczne, nie jest procesem nieodwracalnym. Poprzez podejmowanie 

odpowiednich działań możliwe jest ponowne włączenie w życie społeczne konkret-

nych osób. Nie da się jednak tego osiągnąć poprzez realizowanie incydentalnych 

lub nie do końca przemyślanych i spójnych działań. Konieczne jest natomiast pro-

wadzenie systematycznych oraz kompleksowych oddziaływań ukierunkowanych 

najpierw na aktywizację społeczną, a dopiero w drugiej kolejności na aktywizację 

zawodową. W procesie tym wskazane jest stosowanie różnego rodzaju instrumen-

tów aktywnej integracji. Nie należy przy tym ograniczać się do standardowych 

metod pracy, takich jak np.: poradnictwo, terapia psychologiczna, doradztwo za-

wodowe czy kursy zawodowe, ale należy też – w celu zwiększenia efektywności 

działań – poszukiwać nowych narzędzi i instrumentów, w tym także adoptować 

na potrzeby działań aktywizacyjnych i integracyjnych te formy pracy, które spraw-

dziły się w innych obszarach. 

 Jedną z takich metod jest wykorzystywana dotąd w medycynie i psychologii 

– arteterapia, którą można zastosować jako zespół działań wspierających proces 

aktywizacji społecznej i zawodowej. Działania arteterapeutyczne zmierzają do 

zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, współgrają z propa-

gowanym – nowym – podejściem do problematyki integracji społecznej, w którym 

Nie można 
zrozumieć 

człowieka, nie 
rozumiejąc 

świata z jakiego 
przyszedł, nie 

znając jego 
interpretacji 

rzeczywistości, 
w której żyje.
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dostrzega się, że: psychospołeczne skutki braku pracy towarzyszące osobom 
wykluczonym społecznie to często różnego typu zaburzenia psychiczne i lękowe. 
Projektodawca powinien mieć na uwadze, że osoby wykluczone społecznie mogą 
mieć problemy związane ze sferą psychiki. W sytuacji tego rodzaju wątpliwości 
można skierować uczestnika na konsultację psychologiczną. Psycholog powinien 
być zaangażowany w każdy realizowany projekt, tak aby wzmacniać obniżone 
poczucie własnej wartości, występujące wśród większości z uczestników. Tera-
pia może zostać skierowana do uczestnika projektu i członków jego rodziny jako 
działanie wspomagające proces integracji społecznej (Poradnik POKL). Jest to stwier-

dzenie szczególnie ważne w sytuacji, kiedy zbieramy coraz więcej „doświadczeń 

projektowych” pokazujących jasno, że część uczestników, którzy wezmą udział 

w projekcie nie ma szans na trwały powrót na rynek pracy bez uporządkowania 

tych sfer życia, które pozornie nie są związane z aktywnością zawodową, a mają 

znaczący wpływ na kondycję psychiczną i osobistą motywację osoby wykluczonej 

społecznie. 



Arteterapia – inna 
metoda pracy
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Czym jest arteterapia? 
 

Termin arteterapia pochodzi od wyrazów: „ ars” (sztuka) i „ therapeuein” (leczenie, 

terapia). Połączenie tych wyrazów oznacza, że sztuka jako nieodłączny atrybut 

ludzkiej egzystencji, odzwierciedlający ludzkie marzenia, ideały, wartości i dążenia 

może być wykorzystywana w celach terapeutycznych, czemu nadano miano arte-

terapii. Jest ona zatem działaniem, które łączy w sobie sztukę (twórczość uczest-

ników arteterapii oraz wykorzystywanie istniejących dzieł twórczych) i terapię.

Najogólniej arteterapia definiowana jest jako aktywność związana z rozwojem 

kreatywności lub uprawianiem sztuki. Jeśli chodzi o przykłady bardziej precyzyj-

nych definicji to są one następujące:

• spontaniczna twórczość lub działania kreacyjne podejmowane  
w sytuacji kreacyjnej przez osoby uprzednio nietwórcze  
w zakresie plastyki (W. Szulc),

• układ poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie  
i/lub podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko 
rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki (M. Kulczycki),

• twórczy trening, terapia wykorzystująca proces tworzenia  
lub wynik procesu twórczego do wzbogacenia własnej osobowości.  
Jest to metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz  
z twórczym myśleniem (H. Grzegorzewski).

Korzenie arteterapii sięgają do tradycji starożytnych Greków, leczących nierozłącz-

nie duszę i ciało. Oddziaływanie sztuki o uzdrawiającym znaczeniu znane było od 

dawna, co potwierdza Arystoteles – twórca koncepcji zwanej katharsis. Ale to do-

piero w minionym stuleciu powstała inicjatywa wykorzystania procesu twórczego 
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i sztuki do celów terapeutycznych, oparta na teorii psychoanalitycznej. Postępo-

wanie to nazwano „arteterapią” i nazwa ta została wprowadzona do terminologii 

medyczno-psychologicznej w latach 40. dwudziestego wieku.

Rola sztuki w szeroko rozumianej terapii, wynikająca z założeń psychoanali-

zy, związana jest z problematyką konfliktów człowieka, tych wewnętrznych i nie-

uświadomionych. Sztuka jest tu traktowana jako środek obiektywizacji przeżyć, 

który pozwala na spojrzenie z dystansu na te przeżycia oraz na pozbycie się na-

pięcia emocjonalnego poprzez osobistą ekspresję.

Za podstawę teoretyczną arteterapii uznaje się również teorię emocji i teorię po-

trzeb, które są podstawowymi stymulatorami ludzkiego działania. Cechą człowieka, 

która umożliwia mu jego rozwój – wg tego nurtu – jest potrzeba samorealizacji, 

która pozwala na podejmowanie odważnych i twórczych działań.

Funkcje i cele arteterapii 
Arteterapia jest spektrum działań terapeutycznych, które umożliwiają przeżycie 

szczególnego rodzaju katharsis. Wpływają one również na pobudzenie aktywności 

i wspierają integrację ze środowiskiem. Arteterapia – dziedzina pracy terapeutycz-

nej – spełnia różne funkcje, w zależności od celu, w jakim jest stosowana. Zdaniem 

M. Kulczyckiego, arteterapię można sprowadzić do trzech podstawowych funkcji, 

a mianowicie: 

• rekreacyjnej, ponieważ tworzy warunki wypoczynku, sprzyjające nabraniu 

nowych sił pomocnych w przezwyciężaniu problemów życiowych jednostki, 

• edukacyjnej, ze względu na to, że dostarcza uczestnikom terapii 

dodatkowych wiadomości przydatnych do reinterpretacji sensu i celu życia,

Arteterapia jest 
wykorzystywana 

w celach 
diagnostycznych, 
terapeutycznych 

oraz rozwojowych. 
Realizowane w jej 

ramach zajęcia 
kreatywne  

przyczyniają się 
do ekspresji  

i rozwoju  
osobistego oraz  

wyposażają w siłę.
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• korekcyjnej, ponieważ przekształca szkodliwe schematy myślenia 

na bardziej wartościowe.

Katalog tych funkcji nie jest jednak zamknięty. W literaturze fachowej wskazuje 

się również na funkcje: 

• diagnostyczną, ze względu na to, że wytwory uczestnika terapii 

opisują jego stan psychofizyczny,  

• ekspresyjną, ponieważ pomaga ona w rozładowaniu nadmiaru 

tłumionych emocji, 

• poznawczą, ze względu na to, że uczy nazewnictwa oraz rozpoznawania 

np. własnych stanów emocjonalnych, a także wyrażania swoich uczuć, 

• regulacyjną, ponieważ umożliwia zaspokojenie potrzeby 

wyższego rzędu, czyli potrzebę samorealizacji. 

Generalnie arteterapia jest wykorzystywana w celach diagnostycznych, terapeu-

tycznych oraz rozwojowych. Realizowane w jej ramach zajęcia kreatywne dają 

możliwość ekspansji i rozwoju osobistego oraz wyposażają w siłę. Arteterapia 

umożliwia między innymi: 

• rozpoznanie potrzeb, deficytów emocjonalnych,  

poznawczo – rozwojowych oraz możliwości manualnych (diagnoza),

• poprawę komunikacji, integrację grupy, rodziny, osób chorych i zdrowych,

• wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie 

potrzeby samorealizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

• ujawnienie i odreagowanie negatywnych emocji, wyzwolenie  

potrzeby ekspresji,
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• obniżenie poziomu lęku oraz obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego,

• synchronizację funkcji ustrojowych organizmu, 

• poprawienie samopoczucia psychicznego, nawiązanie kontaktu 

z otaczającym światem, poprawa jakości życia,

• pogłębienie znajomości samego siebie,

• relaksację, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń,  

frustracji.

Arteterapia jako  
narzędzie empowerment

  

Zasada empowerment oznacza aktywne uczestnictwo osób, na rzecz których re-

alizowane są dane działania. Jej wdrożenie pozwala na wykorzystanie potencjału 

tkwiącego w osobach wykluczonych społecznie, ich energii i inicjatywy. Należy 

jednak pamiętać, że konieczne jest właściwe określenie sposobu i zakresu party-

cypacji uczestników projektu w realizowanych na ich rzecz działaniach. Poczucie 

posiadania wpływu, a także współwłasności rezultatu po stronie samych uczest-

ników ułatwia wdrażanie projektu, gdyż uczestnicy w takiej sytuacji chętniej anga-

żują się w działania, a także bardziej szanują wspólną pracę i wspierają realizatora 

w ważnych, czasem trudnych momentach.

Aby zasada empowerment była możliwa do zastosowania należy pamiętać 

przede wszystkim o kreowaniu czytelnej komunikacji wspierającej, przyjaznej 

oraz zorientowanej na uczestników. Osoby zaangażowane w realizację projektu 

powinny współdziałać z uczestnikami i dostarczać im informacji zwrotnej, doty-

czącej zgłaszanych propozycji oraz wkładu w planowanie i zarządzanie projektem. 
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Taka informacja zdecydowanie pomaga w procesie podnoszenia samooceny osób 

wykluczonych społecznie. 

Dzięki wdrożeniu zasady empowerment możemy:

• zweryfikować założenia projektu, 

• zbudować dobre relacje z uczestnikami projektu, 

• wzmocnić u uczestników poczucie wartości i odpowiedzialności za projekt, 

• uzyskać wsparcie uczestników w realizacji projektu,

• zwiększyć efektywność projektu, 

• dzielić się zdobywaną wiedzą, 

• zwiększyć efektywność projektu poprzez lepsze dostosowanie 

realizowanych działań.

Osoby wykluczone społecznie poprzez stosowanie zasady empowerment mogą 

uzyskać poczucie posiadania wpływu i współwłasności rezultatów osiągniętych 

w ramach wspólnej pracy. To z kolei wpływa na wzrost poczucia własnej wartości 

(szczególnie w przypadku grup dyskryminowanych) oraz umożliwia zdobycie no-

wej wiedzy oraz doświadczeń poprzez pracę w grupie.

W kontekście arteterapii realizacja zasady empowerment nabiera nowych wy-

miarów, bowiem wiele działań arteterapeutycznych wiąże się z kreowaniem i wy-

twarzaniem produktów, które są nie tylko dowodem wzrastającej czy też rozwi-

jającej się aktywności osobistej uczestników, ale także stają się one atrakcyjną 

wizytówką „twórcy” i jednocześnie często  przychylnie odbieranym obiektem 

konsumpcji. Wystawy i kiermasze prac powstających podczas warsztatów arte-

terapeutycznych zdobywają coraz szersze  grono odbiorców. Proces ten pokazuje 

wyraźnie, że oprócz zindywidualizowanych efektów w obszarze rozwijania kom-

petencji uczestników mamy także do czynienia z intensyfikacją procesu integra-

Osoby  
wykluczone  
społecznie  
poprzez stoso- 
wane zasady  
empowerment 
mogą uzyskać  
poczucie  
posiadania wpływu  
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w ramach  
wspólnej pracy.
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cji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem z ich otoczeniem, środowiskiem.  

Niezmiernie ważny jest także fakt, że następujące wtedy włączanie jednostki daje jej 

szanse na wejście w nową rolę społeczną, a w przyszłości może także i zawodową.

Rodzaje arteterapii 
W wąskim znaczeniu pojęcie arteterapii kojarzone jest najczęściej z terapią 

psychologiczną, wykorzystującą do swych działań sztuki plastyczne (rysunek, 

malarstwo, grafika, rzeźba, zdobnictwo, witraż, fotografia i inne). Ta forma tera-

pii jest pomocna w likwidacji napięcia, pozwala na odreagowanie negatywnych 

emocji, doznań i przykrych doświadczeń, prowadząc w efekcie do oczyszczenia  

– katharsis. Powstające w trakcie zajęć dzieła mają charakter twórczy i są eks-

presją uczuć, wartości oraz postaw autora, a zatem są odzwierciedleniem jego 

osobowości. Spontaniczność wypowiadania się w formie niewerbalnej wpływa na 

zmniejszenie oporów przed ujawnianiem się. Mniejsza obronność może wyraźniej 

ukazywać neurotyczną lub psychotyczną problematykę, zawierać diagnostyczne 

treści, określać stosunek do rzeczywistości, przyjmowane postawy społeczne i od-

niesienia personalne. Ten rodzaj tworzenia umożliwia osiąganie wglądu, lepszego 

poznania siebie oraz motywów własnego postępowania (M. Kuśpit, 2003). 
W szerszym znaczeniu działania artetrapeutyczne obejmują wiele innych ro-

dzajów aktywności, takich jak:

• biblioterapia, która jest formą terapii, pomocy, psychicznego wsparcia przy 

wykorzystaniu publikacji książkowych i innych materiałów alternatywnych 

(publikacji albumowych, obrazów, filmów – filmoterapia); pobudza ona 

wyobraźnię, pozwala utożsamić się z bohaterami literackimi i na tej bazie 

Powstające  
w trakcie zajęć 
działania maja  

charakter twórczy 
i są ekspresją 

uczuć, wartości 
oraz postaw  

autora, a zatem 
stanowią obraz 

jego osobowości. 
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zobaczyć, zrozumieć i przepracować własne problemy; biblioterapia 

zaliczana jest do oddziaływań terapeutycznych o mocnym akcencie 

pedagogizującym,

• muzykoterapia, będąca rodzajem terapii, która wykorzystuje głos, 

instrumenty muzyczne lub nagrania jako narzędzia pracy terapeutycznej 

i medium w nawiązywaniu relacji międzyludzkich i rozwiązywaniu 

problemów emocjonalnych (szczególnie w wyrażaniu i nazywaniu emocji), 

ale także pomaga w relaksacji i odpoczynku, 

• choreoterapia, czyli terapia ruchem, tańcem, opiera się na wykorzystaniu 

ruchu jako procesu, poprzez co zwiększa fizyczną i psychiczną integrację 

wewnętrzną jednostki oraz pozwala wyrazić własne doświadczenia 

emocjonalne, 

• dramoterapia i teatroterapia, które w procesie terapeutycznym wykorzystują 

różne formy dramatu i odgrywania ról, umożliwiając przez to zdobycie 

samowiedzy (uświadomienie sobie własnych przekonań i uczuć), rozwijanie 

wyobraźni i poczucia sprawstwa oraz wypróbowywanie nowych, bardziej 

konstruktywnych zachowań,

• chromoterapia, która jest formą terapii wykorzystującą lecznicze działanie 

obcowania z kolorami, np. poprzez malowanie mandali, w czasie którego 

spontanicznie używa się kolorów i tworzy kształty, które w połączeniu 

z barwami pokazują nastrój autora; technika malowania mandali pozwala 

lepiej poznać i wzmocnić siebie, odpręża, uspokaja i przywraca bądź pomaga 

rozwijać umiejętność skupiania się na własnych myślach i wykonywanych 

czynnościach.



Metoda
arteterapii
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Arteterapia  
i jej uczestnicy 

Arteterapia najczęściej przyjmuje formę grupowych warsztatów, podczas któ-

rych spontaniczne tworzenie, będące celem samym w sobie, jest połączone 

z oddziaływaniami psychologicznymi. Podczas zajęć nacisk kładzie się na pra-

cę nad problemami osób uczestniczących w warsztatach. Warsztaty są formą 

komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się 

zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub oso-

ba dorosła zaczyna nabierać dystansu do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, 

uczuć i doświadczeń.

Arteterapią są również warsztaty polegające na amatorskiej twórczości arty-

stycznej, nastawionej na uzyskanie dzieła. W takim przypadku czynnikiem te-

rapeutyzującym jest wartość estetyczna podejmowanych przez uczestników 

działań (N. Błaszczyńska). 

Arteterapia najczęściej znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi i jej celem jest 

wówczas wspieranie ich rozwoju intelektualno – emocjonalnego. Wykorzystywana 

jest również w diagnozie i terapii osób chorych psychicznie oraz w procesie reso-

cjalizacji. Jednak ze względu na swój charakter wspomagający uzewnętrznianie 

emocji, pragnień, dążeń i myśli. Szeroki wachlarz oddziaływań ukierunkowanych 

na podnoszenie aktywności życiowej oraz odnajdowanie celu i sensu życia powo-

duje jednak, że z powodzeniem może być stosowana w pracy z osobami zagrożo-

nymi wykluczeniem. Generalnie bowiem arteterapia może być stosowana w pracy 

z wszystkimi osobami, bez względu na wiek, poziom wykształcenia, zdolności, czy 

też stan zdrowia. Mogą w niej uczestniczyć zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą to 

być osoby zdrowe i niepełnosprawne. 
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Podkreślić należy, że osoby uczestniczące w arteterapii nie muszą być szcze-

gólnie utalentowane. W procesie tym nie ma znaczenia artystyczny czy este-

tyczny wymiar wytwarzanych „produktów”. Ważny jest natomiast sam proces 

ich tworzenia oraz wspólne odczytywanie dzieła i rozszyfrowywanie zawartych 

w nim znaczeń. 

W arteterapii nacisk kładzie się na terapeutyczny kontekst działań, zgodnie 

ze znaczeniem pojęcia terapia, które oznacza troszczenie się, obserwowanie 

oraz pomoc. Terapeuta w tym procesie nie pełni roli krytyka czy też nauczyciela, 

ale jest przewodnikiem i towarzyszem, zachęcającym uczestnika/uczestników 

do tworzenia nowych znaczeń i ich interpretacji. Uczestnik natomiast przejmuje 

trudną rolę twórcy dzielącego się własnymi skojarzeniami, interpretacjami oraz 

odczuciami, poprzez to ma szansę na lepsze zrozumienie siebie, poznanie natury 

swoich problemów i trudności oraz, co za tym idzie, na zmianę w postrzeganiu 

siebie (K. Wierzycki). 

Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, różniąca się od 

tradycyjnych form psychoterapii, ponieważ w przypadku arteterapii zachodzi ona 

między uczestnikiem oraz tworzonym przez niego dziełem. Dlatego też ta forma 

jest szczególnie użyteczna dla osób mających trudności w wyrażaniu swoich 

myśli i uczuć drogą werbalną.
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Realizacja warsztatów 
arteterapeutycznych  
z udziałem osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

 

Arteterapia była trzecim warsztatem dla grup osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Przygotowanie programu warsztatów opierało się w dużej mierze 

na założeniu indywidualizacji środków i metod oddziaływań terapeutycznych, 

jakie zaplanowali prowadzący warsztaty, analizując wcześniej potrzeby człon-

ków poszczególnych grup.

Założeniem było, żeby warsztaty odpowiadały na potrzeby konkretnych grup 

i środowisk, w których członkowie tych grup funkcjonują. Dlatego tak ważne 

były wcześniejsze konsultacje i analizy potrzeb uczestników dokonywane 

przez arteterapeutów ze wsparciem opiekunów grup. Ta dogłębna analiza i dia-

gnoza potrzeb uczestników umożlwia potem innowacyjny sposób myślenia 

i działania. 

Dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników jest niezwykle ważne. Po-

przez określenie przed warsztatami swoich oczekiwań związanych z działania-

mi arteterapeutycznymi, uczestnicy biorą aktywny udział w rozwijaniu własnych 

kompetencji, związanych z podejmowaniem decyzji i uczeniem się brania za nie 

odpowiedzialności. Jest to również propozycja pewnej zmiany optyki postrze-

gania przez realizatorów projektów potrzeb uczestników, którzy w wielu działa-

niach projektowych nie są zwykle pytani o potrzeby związane z uczestnictwem 

w projekcie, a jedynie – informowani o jego przebiegu i proponowanej ofercie.  
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przed warsztatami 
swoich oczekiwań 
związanych  
z działaniami  
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odpowiedzialności.



22 Warsztaty z arteterapii

Takie podejście przekłada się na wzrost motywacji uczestników do aktywnego 

uczestnictwa w proponowanych działaniach warsztatowych co wynika zarówno 

w obserwacji trenerów, jak i w ewaluacji prowadzonej wśród uczestników zajęć 

arteterapeutycznych. Konstrukcja programu zakładała krótki moduł integracyj-

ny – który miał za zadanie przygotowanie uczestników do efektywnej wspólnej 

pracy oraz współpracy z trenerem. Następnie trenerzy proponowali różnorodne 

(zależne od potrzeb i oczekiwań uczestników oraz specjalności trenerów) formy 

pracy arteterapeutycznej: od dramy i komunikacji z wykorzystaniem kart dialo-

gowych, poprzez formy symboliczne i autorefleksyjne, aż po różnorodne techniki 

plastyczne.

W ramach działań arteterapeutycznych beneficjenci korzystali z możliwości pod-

niesienia swoich kwalifikacji  społecznych, a nierzadko również zawodowych, 

zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, a ponadto zdobywali odpowiednie 

umiejętności psychospołeczne i otrzymali narzędzia ułatwiające aktywne funk-

cjonowanie na rynku pracy. Indywidualna praca z każdym z beneficjentów pozwo-

liła uwzględnić w procesie aktywizacyjnym specyficzne potrzeby psychologiczne, 

predyspozycje i zainteresowania zawodowe.

Prowadzone warsztaty arteterapeutyczne w każdej z grup zawierały obszar 

motywowania osób wykluczonych społecznie i wzmacniania kondycji psychicz-

nej, w celu zachęcenia do dokonania zmian w podejmowanej aktywności życiowej. 

Umożliwiło to zainicjowanie zmiany mentalności i sposobu myślenia osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym, przezwyciężanie złych nawyków oraz przeła-

mywanie wykazywanej przez nich bierności. 

Zakończenie poszczególnych modułów i całego warsztatu nakierowane było 

zazwyczaj na wzmocnienie kompetencji autorefleksji, tak ważne w pracy readap-

tacyjnej z osobami wykluczonymi społecznie. 
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uczestników  
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Podstawą pracy podczas warsztatów było zachęcanie uczestników do refleksji 

oraz autorefleksji na różnych etapach warsztatu – to niezmiernie istotna kompe-

tencja osobista wzmacniająca proces zmiany i aktywizacji osób wykluczonych 

oraz biernych społecznie i zawodowo. Trenerzy, łącząc swoje kompetencje psy-

chologiczne i artystyczne, starali się wspierać uczestników podczas realizacji 

warsztatów zarówno w zdobywaniu kompetencji społecznych, artystycznych jak 

i psychologicznych.

Reflekesje arteterapeutów . . .*

 

Prowadziłam warsztaty dla trzech grup wiekowych, o różnych 

zainteresowaniach i oczekiwaniach ( . . .) Każda z grup inaczej reagowała 

na proponowane przeze mnie różnorodne działania twórcze: plastyczne, 

muzyczne, taneczno - ruchowe, wspólne zabawy i gry dramowe. 

Preferencje i kompetencje grup dotyczące aktywności na warsztatach 

były także bardzo zróżnicowane. ( . . .) Praca z każdą taką z grup wygląda 

trochę inaczej. Osoby, które lepiej się znają i czują się ze sobą względnie 

bezpiecznie jeszcze inaczej traktują warsztaty. Uczestnicy skorzystali 

dużo w kontekście arteterapeutycznym, ale potrafili także dawać sobie 

więcej w relacjach osobistych w czasie zajęć. Warsztat w takiej grupie ma 

głębszy charakter psychologiczny, bardziej rozwija, wzmacnia grupę.

Uważam, że dopiero po wstępnym poznaniu grupy, zbudowaniu 

wzajemnego zaufania można zacząć pracę nad budowaniem poczucia 

własnej wartości, samoakceptacją, mówić o uczuciach, zachęcać  

do aktywnego uczestniczenia w życiu, rozwijać umiejętności  

i kompetencje. Nie można zrozumieć człowieka, nie rozumiejąc 

*
Warsztaty artetera-
peutyczne w ramach 
projektu „Aktywna  
i twórcza polityka 
społczeczna”  
prowadziły:  
Barbara Chruślicka, 
Aleksandra Kostiuk,  
Jolanta Krasno-
dębska i Agnieszka 
Książek.
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świata z jakiego przyszedł, nie znając jego interpretacji rzeczywistości 

w której żyje. Na tę interpretację ma wpływ w dużym stopniu kultura 

w której się wychowywał, świat który go otacza. Głównym celem 

warsztatów jest więc dotarcie do tego, z czego większość z uczestników 

nie zdaje sobie sprawy. Zagłębianie się w proponowane działania 

arteterapeutyczne daje możliwość zajrzenia w głąb swojego umysłu, który 

tworzy wiele mechanizmów obronnych, chroniących przed prawdziwą 

zmianą. Zmianą, która jest bolesna, bo jest wyzwaniem i niewiadomą. 

Niezmiernie ważna jest motywacja, jaką wykazali uczestnicy zajęć.  

Dla członków 10-cio osobowej grupy niepełnosprawnych dotarcie do sali, 

gdzie miały się odbyć nasze warsztaty, z powodu wysokich schodów nie 

było łatwe, a mimo to wszyscy zjawiali się punktualnie w podziemiach 

budynku. Zaproponowana przeze mnie metoda kojarzyła się początkowo 

uczestnikom z zajęciami plastycznymi. Byli zaciekawieni, ale też 

zaniepokojeni z góry zakładając, że będziemy jedynie malować na 

kartkach A4. Kolejną obawą było przekonanie, że tematyka uwidoczni ich 

brak umiejętności plastycznych oraz podkreśli ich niepełnosprawność. 

„Nie możemy już tak jak kiedyś wykonywać pewnych czynności”, „już 

nie jesteśmy tak sprawni, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać” – 

mówili. Czułam, że wchodzę na bardzo delikatny grunt poczucia własnej 

wartości, zaniżanego przez postępującą chorobę.
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Podczas warsztatów arteterapeutycznych wykorzystanych zostało wiele różno-

rodnych technik pracy, wśród nich m.in.:

• drama,

• praca z chustą arteterapeutyczną,

• karty dialogowe, które są wykorzystywane do gier rozwijających wyobraźnię 

i kreatywność; służą one porozumiewaniu i wywoływaniu skojarzeń; 

zadaniem kart dialogowych jest prowokowanie twórczego myślenia, 

skojarzenia wywołane treścią kart wspomagają  porozumiewanie się 

z innymi; w trakcie gry rodzą się często rozmowy i dyskusje, co służy 

budowaniu współpracy i porozumienia,

• autoprezentacja,

• techniki plastyczne: praca z gliną, filcowanie, tworzenie biżuterii, malowanie 

na szkle, kolaż, bukieciarstwo, decoupage, zdobnictwo, malowanie tuszem, 

witraż papierowy, malowanie piórkiem i wałkiem.

Reflekesje arteterapeutów . . .

Moim podstawowym celem było poznanie grup, polepszenie ich stopnia 

integracji, wzmocnienie kompetencji psychospołecznych takich jak: 

poczucie własnej wartości uczestników oraz zachęcenie ich do wyrażania 

emocji i mówienia o sobie. Do osiągnięcia tego wykorzystałam karty 

dialogowe i chustę animacyjną. Karty dialogowe większe zainteresowanie 

wzbudziły wśród osób starszych, chusta animacyjna zachwyciła 

młodzież. Wszystkie grupy dobrze się bawiły wykorzystując te rekwizyty. 

Karty dialogowe zmuszały do dużej koncentracji i precyzji wypowiedzi 
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oraz wzajemnego słuchania się w trakcie. Ułatwiały mówienie o sobie 

poprzez precyzję obrazkowych opowieści. Uczestnicy do pracy z kartami 

podchodzili bardzo indywidualnie – jednym dużo czasu zabierało 

wyszukiwanie właściwych kart, które mówiłyby o ich życiu, uczuciach, 

planach i obawach. Wybierali po dwie, trzy i więcej kart, wypowiedzi  

były przemyślane i długie. Od nich samych zależało ile powiedzieli  

o sobie innym. Inni szybko wybierali karty, przeważnie jedną  

lub dwie, ich wypowiedzi były krótsze. Obie grupy wolały karty 

z konkretnymi obrazkami niż z ilustracjami abstrakcyjnymi. Zabawa 

z chustą poprawiała nastrój i wywoływała radość oraz zmuszała do 

współpracy wszystkich uczestników warsztatów. Wymagała wysiłku 

fizycznego, zmuszała do dużej aktywności ruchowej.

(. . .) W jednej z grup, uczestnicy bardzo aktywnie weszli w zadania  

dramowe. Pomimo że starałam się nie wchodzić „za głęboko”, to emocje 

związane z poczuciem krzywdy, która ich spotyka, osamotnienia,  

bezradności pojawiły się w pracy grupowej. Zastanawiałam się potem  

nad możliwością pogłębionej pomocy psychologicznej dla niektórych 

uczestników, bo problemy dotykające sfer intymnych mogą być szcze-

gólnie blokujące w dokonywaniu życiowych zmian, do których przecież 

zachęcamy. One powinny gdzieś wybrzmieć. Wprawdzie założeniem moje-

go warsztatu była wspierająca interwencja arteterapeutyczna, ale miałam 

poczucie, że niektóre z tych osób powinny się spotkać z psychologiem,  

że potrzebują jakiejś formy wsparcia psychologicznego.

(. . .) Celem moich warsztatów dla kobiet, które doświadczyły w 2010 roku 

traumatycznego przeżycia powodzi, a mimo to starają się być aktywne, 

był rozwój osobisty uczestniczek poprzez zaproponowanie im innych 

metod refleksji nad sobą i innymi, możliwość zobaczenia siebie i otoczenia 
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w innej perspektywie, a także dostarczenie im narzędzi i kompetencji 

do rozwijania własnej aktywności zarobkowej. Metody wykorzystane na 

warsztatach miały charakter ludyczny, kreatywny i skupiony bardziej na 

emocjach niż analizie. Uczestniczki tworzyły mapy plastyczne swojego 

życia, wykorzystując materiały plastyczne i kolorowe gazety. Dużo czasu 

poświęciły na snucie marzeń o „innym życiu”, „przymiarkę” do zmiany 

w sposobie własnych działań, poszukiwanie nowych aktywności. I pomimo 

wyraźnej różnicy między życiem „gazetowym”, a ich życiem potrafiły 

zauważyć podobieństwa, cele i elementy swojej przeszłości – ten aspekt 

warsztatów okazał się dla nich bardzo istotny i budujący. Następnym 

ważnym elementem był moment prezentowania swojej mapy innym. 

Mogłam tutaj realizować kolejne cele edukacyjne, prowadzące  

do wzmocnienia emocjonalnego członkiń grupy. Podczas tworzenia mapy 

życia pojawiło się sporo emocji. I przyjemnych i trudnych. Miały one  

ujście w poszukiwaniu adekwatnych sposobów wyrażenia siebie i swojego 

życia. Był to czas powolnego skupienia się na tematach,  

od których czasami się ucieka. Moim zdaniem nie byłoby to możliwe 

podczas klasycznej pracy warsztatowo-szkoleniowej, nawet osadzonej 

w kontekście psychologicznych sposobów radzenia sobie z trudnościami 

życiowymi. Dzięki metodzie arteterapeutycznej, wzmocnieniu aktywności  

artystycznymi środkami wyrazu i pracy oswajającej lęki i ochronę 

przekroczyłyśmy wspólnie granicę „pokazywania siebie” i otwartości. . .

(. . .) Pracując z kobietami powracającymi na rynek pracy zaplanowałam 

wzmocnienie kompetencji osobistych, które mają pomóc im w skutecznym 

poszukiwaniu pracy, ale także rozwijanie i wzmacnianie ich kompetencji 

rodzicielskich. Wyszłam z założenia, że matki bardziej pewne swoich 

kompetencji rodzicielskich, wzmocnione i świadome swoich mocnych stron 
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łatwiej zniosą rozstanie z dziećmi spowodowane podjęciem pracy. Jednym 

z elementów pracy arteterapeutycznej proponowanej podczas warsztatu 

był moduł plastyczny – przygotowanie uczestniczek do prowadzenia zajęć 

plastycznych z własnymi dziećmi, skupionymi w utworzonej  

 przez uczestniczki świetlicy.

Moja propozycja spotkała się z akceptacją uczestniczek i zaowocowała 

dużym zaangażowaniem w działania arteterapeutyczne oraz ciekawymi 

efektami artystycznymi. Wspominam jednak z tego modułu także ciekawe 

doświadczenie trenerskie, które nasunęło mi kilka refleksji i pomysłów 

na modyfikacje prowadzonych przez nas działań aktywizacyjnych 

w realizowanych projektach. 

Uczestniczki przychodziły na zajęcia ze swoimi dziećmi. Z różnych 

powodów – jedne nie miały zapewnionej opieki, inne nie chciały się z nimi 

rozstać. Tymczasem proponowane działania otworzyły i uaktywniły bardzo 

naturalne „dziecko” w matkach, które mając szanse na twórczość i kreację 

– zaangażowały się tak mocno, że ich własne dzieci – również, w naturalny 

sposób, zainteresowane kreacją zaczęły jakby trochę „przeszkadzać”, 

absorbując je własnymi potrzebami. Powstała nieco zabawna sytuacja: 

matki tworzące, z nożyczkami, papierem, klejem, farbami – odganiały 

dzieci, które również chciały zająć się podobnymi czynnościami. . .   

Ten krótki moduł wzmocnił we mnie przekonanie o głębokim docieraniu 

działań arteterapeutycznych do naszych wewnętrznych, ukrytych  

często potrzeb.

Pomyślałam także o różnych aspektach organizacyjnych, ważnych przy 

organizowaniu podobnych warsztatów, np. o tym, że warto organizować 

dla uczestniczek opiekę nad dziećmi na czas trwania warsztatów, albo też 

zaplanować uczestnictwo drugiego trenera, który równocześnie, nawet 
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w tej samej sali pracuje z dziećmi. Takie rozwiązanie wypróbowałyśmy, 

dzięki obecności osoby, opiekującej się projektem od strony medialnej  

– i przyniosło ono satysfakcjonujące efekty: odciążyło matki, ukierunkowało 

konstruktywnie działania dzieci i doprowadziło do powstania wspólnych 

prac matek i dzieci. To taka wartość dodana naszego spontanicznie 

wprowadzonego w życie pomysłu.

(. . .)  W pracy z grupą romską głównym celem było dotarcie do nich 

z ofertą, przekonanie do siebie i do aktywnego udziału w warsztatach. 

Kłopot był w pewnej pozornej zgodzie uczestników na poddanie się 

oddziaływaniom trenerki. Wydaje się, że metoda arterapeutyczna w tym 

wypadku była bardzo trafna i „docierająca” do odbiorcy. Także z powodu 

wielu niekonwencjonalnych, np. niewerbalnych technik komunikacyjnych 

– Romowie nie zawsze dobrze mówią w języku polskim, nie rozumieją 

niektórych zwrotów, ale nie przyznają się  do tego. Kolejnym specyficznym 

elementem pracy z tą grupą był brak wewnętrznej spójności. Pomimo 

pozornego powodu, aby się trzymać razem, w grupie panowało dużo 

zawiści, oczekiwań, żalów i niespełnionych nadziei. Objawiało się to jednak 

narzekaniem na nieobecnych, a nie jawną konfrontacją czy gotowością 

do komunikacji i doprecyzowania zarzutów i oczekiwań.  Proponowane 

działania arteterapeutyczne miały na celu zastanowienie się nad 

konsekwencjami pozostawania w pewnej alienacji (często – z własnego 

wyboru), pokazanie konsekwencji wychowawczych bycia trwale 

bezrobotnym, szukanie momentów „wzlotów” i własnej siły.

Wykorzystując różnorodne techniki arteterapeutyczne, prowadzący zajęcia 

proponowali różne ćwiczenia, np.: mapę życia i grupowy kalendarz. 

Zagłębianie się 
w proponowane 
działania artete-
rapeutyczne daje 
możliwość zajrze-
nia w głąb swojego 
umysłu, który  
tworzy wiele  
mechanizmów 
obronnych,  
chroniących przed 
prawdziwą zmianą.
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Mapa życia
To ćwiczenie zostało wykorzystane w pracy z grupą kobiet. Polegało na tworzeniu 

na papierze dużego formatu plastycznej mapy swojego życia, przy użyciu różnorod-

nych technik (np. kolaże, symboliczne rysunki itp.) i późniejszej prezentacji mapy 

na forum innym uczestnikom warsztatów.   Tworzenie wizualnej osobistej mapy 

umożliwia analizę swojej sytuacji życiowej, własnej siły i potencjału życiowego, uzy-

skanie dystansu do rzeczywistości, lepsze rozumienie znaczenia emocji w trakcie 

swojego życia oraz wgląd w swój skrypt rodzinny, w tym także emocjonalny. 

Dzięki temu ćwiczeniu zostało zrealizowanych kilka celów edukacyjnych, m. in.:

• uczestniczki uczyły się słuchać – początkowo rozmawiały  

w trakcie ćwiczenia – miały kłopot ze słuchaniem; nawet  

jeżeli w opowieściach osób prezentujących pojawiały się dramatyczne 

momenty, zdarzały się rozmowy w grupie, ale z czasem uwaga  

uczestniczek coraz bardziej skupiała się na osobach prezentujących, 

• uczestniczki integrowały się – podobieństwo losów (np. bardzo wczesne 

wychodzenie za mąż), uświadomienie sobie podobnych problemów,  

wspólne pochylanie się nad trudnościami i nieszczęściami  

(np. ciężka choroba dziecka) sprzyjało integracji grupy.

Grupowy kalendarz
Pomysł stworzenia wspólnego grupowego kalendarza narodził się w trakcie pracy 

z grupą osób niepełnosprawnych. Okazało się, że członkowie grupy widują się regu-

larnie świętując nawzajem swoje imieniny i rocznice urodzin. Kalendarz stworzony 
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wspólnie miał służyć do zanotowania dat imienin i urodzin wszystkich uczestników 

grupy. Tematy na ilustracje poszczególnych kart kalendarza wynikły z wypowiedzi 

członków grupy. Powtarzające się odpowiedzi na pytanie „jaki obraz/widok sprawia 

mi przyjemność?” krążyły wokół skojarzeń: ”uspokajam się, kiedy patrzę przez okno 

na drzewa przed moim domem” albo „najlepiej relaksuję się w moim ogrodzie”. Takie 

skojarzenia wykorzystywane były jako ilustracje. 

Uczestnikom zaproponowano dwie techniki tworzenia kalendarza: 

• wyklejanie taśmą papierową form, a następnie wypełnianie ich kolorem 

(pomoce to: farby i dość szerokie pędzle),

• malowanie gąbką lub wałkiem już przygotowanych szablonów.

Papier o dużym formacie, na którym miał powstać kalendarz, został tak rozłożony, 

żeby było jak najmniej ograniczeń związanych z niepełnosprawnością uczestników. 

Każdy wybierał sobie dogodny format – trochę na zasadzie „im dalej sięgnę”, ale 

też z poszanowaniem formatu/przestrzeni współuczestnika. Uczestnicy wyklejali 

taśmą wyobrażone przez siebie obrazy, formy. Inni korzystali z szablonu przedsta-

wiającego drobne listki. Subtelność tego rysunku napełniła ich obawą, że nie podo-

łają. Kiedy jednak zaproponowano im odpowiednie narzędzie, które nie reaguje tak 

bardzo na drgnięcia dłoni, niejako amortyzuje je czyli jest łatwiejsze, wygodniejsze 

do utrzymania – uczestnicy byli o wiele bardziej usatysfakcjonowani z efektu swojej 

pracy, mówiąc „myślałem/łam, że już nigdy nie będę mógł/a być tak precyzyjny”. 

Moment ten sprzyjał refleksji :

• czy zawsze musimy być aż tak precyzyjni,

• czy nie powinniśmy nauczyć się odpuszczać, akceptować to,  

że wyjdziemy czasami poza linie,
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• jak spacyfikować wewnętrznego krytyka, który staje się naszym katem 

i który odbiera nam radość robienia czegokolwiek, tylko dlatego, że nie 

robimy tego precyzyjnie co do milimetra.

Celem było wzbudzenie w uczestnikach wiary w to, że pomimo niepełnosprawności 

bardzo wiele sami mogą zdziałać – jeśli wybiorą odpowiednie narzędzia. Ta reflek-

sja została przełożona na inne tematy w życiu. Oprócz tego uczestnicy zdobyli 

nowe doświadczenia i byli usatysfakcjonowani wynikami swojej pracy. Podobało 

im się to, co zrobili i byli do tego przywiązani, bo zrobili to samodzielnie, własnymi 

rękami. To był kolejny krok do wiary we własne siły i być może u niektórych odkry-

cie, jak bardzo lubią i potrafią tworzyć, nadawać kształt, kreować . . .

Arteterapia jako instrument 
aktywizacji społecznej 
Doświadczenia wyniesione z warsztatów arteterapeutycznych wskazują, że są 

one skuteczną formą podtrzymania i wzmacniania motywacji i aktywności osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Elementy te są podstawowymi czyn-

nikami zmiany. Stałe ich podtrzymywanie jest jedyną szansą na osiągnięcie po-

żądanych rezultatów.

Działania arteterapeutyczne służą pogłębianiu wiedzy o samym sobie, przeła-

mywaniu wewnętrznego oporu w stosunku do swoich ograniczeń oraz doświad-

czaniu własnego potencjału. Ponadto wpływają na zwiększenie integracji uczestni-

ków, umożliwiają zrozumienie sensu podejmowania działań na rzecz zmiany swo-

jej sytuacji oraz służą wyznaczaniu indywidualnych celów, również zawodowych. 
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Wartością działań arteterapeutycznych jest również to, że pozwalają one na 

ujawnienie trudności w realizacji zadań życiowych, umożliwiają rozpoznanie 

i uzewnętrznienie emocji, pragnień, myśli oraz wyrażanie ich w sposób czytelny 

i akceptowany przez innych. Umożliwiają rozwijanie kompetencji wspierających 

urzeczywistnienie pragnień i zamierzeń osób uczestniczących w warsztatach, 

w tym także zamierzeń zawodowych.

Działania arteterapeutyczne są zogniskowane na motywowaniu uczestników 

do retrospekcji znaczenia zdarzeń co może zaowocować zmianą postaw, zacho-

wań, schematów myślowych, z uwzględnieniem faktycznych warunków otacza-

jących dane osoby, przy jednoczesnym odkrywaniu wewnętrznych zahamowań 

blokujących procesy i możliwości poznawcze.

Proponowane podczas zajęć techniki arteterapeutyczne, nastawione na wzmac-

nianie kreatywności i pozytywnego myślenia w podejściu do rozwiązywanych pro-

blemów, wspierają radzenie sobie z emocjami, wzmacniają odporność na niepo-

wodzenia i wiarę w samego siebie, jak również ułatwiają pokonywanie osobistych 

barier związanych na przykład z niepełnosprawnością. 

Wymienione powyżej wartości działań o charakterze arteterapeutycznym 

jednoznacznie wskazują, że arteterapia może być uznana za ważny instrument 

aktywnej integracji w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Różnorodność technik i metod arteterapeutycznych wpływających na ożywia-

nie, wspieranie oraz rozbudzanie aktywności osobistych i społecznych, skutku-

je przekonaniem uczestników, że udział w danym projekcie ma sens, a w dalszej 

perspektywie owocuje wzrostem poczucia sprawczości i rozwojem różnorodnych 

kompetencji poszczególnych osób. 

Fakt, że arteterapię można zaliczyć do ważnych instrumentów aktywnej inte-

gracji nie oznacza jednak, że może ona być stosowana jako jedyna metoda pracy 

z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Techniki artystyczne są tylko 

Działania arte-
terapeutyczne 
służą pogłębianiu 
wiedzy o samym 
sobie, przełamaniu 
wewnętrznego 
oporu w stosunku 
do swoich ograni-
czeń oraz  
doświadczaniu 
własnego  
potencjału.
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narzędziem wspierającym zmianę osobistą, społeczną, emocjonalną, a nie celem 

samym w sobie. Należy zatem arteterapię traktować wyłącznie jako jeden z ele-

mentów działania. W trudnym i długofalowym procesie pracy ukierunkowanej na 

aktywizację społeczną i zawodową niezbędne jest stosowanie różnorodnych form 

oddziaływań, tworzących spójną całość. Tylko takie podejście stwarza szansę na 

osiągniecie pożądanych, ale także trwałych rezultatów. 





Wnioski
i rekomendacje
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Wnioski i rekomendacje  
dla organizatorów
warsztatów
arteterapeutycznych

 

Cele i funkcje arteterapii, a także doświadczenia z jej wykorzystania w pracy z oso-

bami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wskazują, że jest to metoda pracy, 

którą warto wprowadzić jako stały element działań ukierunkowanych na aktywiza-

cję społeczną i zawodową. Przygotowując się do wprowadzenia warsztatów artete-

rapeutycznych w proces pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

należy jednak pamiętać o kilku ważnych założeniach: 

• arteterapia, pomimo że należy do bardzo wartościowych form 

oddziaływań, nie może być traktowana jako panaceum na wszystko, nie 

można zatem wyłącznie na niej opierać pracy z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym; powinna ona być jednym z elementów 

kompleksowej i spójnej pracy opartej o wykorzystywanie instrumentów 

aktywnej integracji,

• arteterapia może być wstępem do procesu pracy, ze względu na swój 

diagnostyczny i poznawczy charakter, ale również może towarzyszyć 

całemu procesowi ze względu jej funkcje edukacyjne, ekspresyjne, 

korelacyjne oraz regulacyjne; konieczne jest przemyślane zaplanowanie 

miejsca i celu warsztatów arteterapeutycznych w całym cyklu edukacyjno 

– wzmacniającym, ważne bowiem jest właściwe i przemyślane 
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zaplanowanie kolejności działań projektowych pod kątem celów 

realizatorów i oczekiwań uczestników,

• arteterapia to nie zajęcia plastyczne, teatralne czy też muzyczne, dlatego 

ta forma działań powinna być prowadzona przez wykwalifikowanych 

arteterapeutów (konieczne jest zatem zaplanowanie środków na ich 

wynagrodzenie); tylko wykwalifikowany arteterapeuta jest w stanie 

prawidłowo poprowadzić zajęcia, dostosować je do faktycznych potrzeb  

i możliwości uczestników, ale także do zmieniającej się sytuacji, 

aktywności i nastrojów beneficjentów; tylko wykwalifikowany arteterapeuta 

dzięki znajomości różnorodnych artystycznych środków wyrazu jest w 

stanie rozpoznać, która z nich najlepiej sprawdzi się w danej grupie, 

• zajęcia arteterapeutyczne, ze względu na swoją specyfikę, wymagają 

zapewnienia przestronnej, dającej komfort pracy sali szkoleniowej 

(minimum 25 m2, nieprzechodnia, cicha, ze sprawą wentylacją), 

dostosowanej do potrzeb uczestników, np. osób niepełnosprawnych,

• konieczne jest zapewnienie, odpowiednich do rodzaju prowadzonej 

arteterapii, pomocy i materiałów (np.: sprzętu muzycznego, instrumentów 

muzycznych, farb, glinki, pędzli, kartonów, pudełek itp.), co wiąże się 

z koniecznością zaplanowania środków finansowych na ich zakup; 

materiały te są niezbędne, ponieważ tworzenie „namacalnych efektów” 

działań arteterapeutycznych (wytwory artystyczne, plastyczne, prace 

zbiorowe), szczególnie w pierwszych etapach pracy, ma bardzo duże 

znaczenie mobilizujące do dalszej aktywności i wysiłku w dążeniu do celu, 

co przekłada się potem na podejmowanie konkretnych działań w życiu 

osobistym. 

Tylko  
wykwalifikowany 

arteterapeuta 
dzięki znajomości 

różnorodnych 
artystycznych 

środków  
wyrazu jest  

w stanie rozpo-
znać, która z nich 
najlepiej sprawdzi 
się w danej grupie
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Reflekesje arteterapeutów . . .

Prowadzenie warsztatu arteterapeutycznego, który ma odpowiedzieć na 

rzeczywiste potrzeby osobiste członków grupy to nieustanne balansowanie 

pomiędzy próbą realizacji zbadanych wcześniej potrzeb uczestników, 

a założonymi celami i problemami/potrzebami pojawiającymi się na 

bieżąco, podczas pracy w sali, z grupą.

(. . .) Przygotowywałam dwa warsztaty: dla osób długotrwale bezrobotnych 

i dla osób niepełnosprawnych (. . .) Osoby długotrwale bezrobotne chciałam 

poprzez arteterapię zainspirować do aktywności, natomiast planując 

warsztat w grupie chorych na SM chciałam, by uczestnicy oderwali się na 

chwilę od trudnej rzeczywistości życia z postępującą chorobą, by uwierzyli 

w swoje możliwości. Pomimo założonych dla obu grup podobnych celów  

– były to zupełnie inne zajęcia, bo specyfika grup była też bardzo odmienna. 

W trakcie pracy także zmieniałam propozycje działań arteterapeutycznych, 

bo grupa doprecyzowała swoje oczekiwania. Czasem były to oczekiwania 

o głębszym, osobistym podłożu. Trudno zatem stworzyć jeden, powtarzający 

się schemat warsztatów arteterapeutycznych, nawet dla danej grupy 

problemowej. Ten nurt rzeki zmienia się w trakcie warsztatu. Ale arteterapia 

daje takie możliwości, że zawsze można znaleźć wspólne narzędzia 

realizacji celów założonych przez projekt, arteterapeutę i uczestników.

(. . .) Arteterapia jest często mylnie kojarzona z zajęciami plastycznymi czy 

muzycznymi rodem ze szkoły podstawowej. Warsztaty arteterapeutyczne 

korzystają z bardzo różnorodnych środków wyrazu. Mając wiele technik 

w zanadrzu – trener jest w stanie rozpoznać, która z nich najlepiej się 

sprawdzi w danej grupie i jaka jest jej w danym momencie potrzebna. 

Dlatego bardzo istotne jest posiadanie szerokiej wiedzy na temat jak 



40 Warsztaty z arteterapii

największej ilości narzędzi, sposobów wyrazu, jakimi posługuje się język 

sztuki po to, żeby móc zaproponować najodpowiedniejsze narzędzie, 

z którym odbywają się warsztaty.

(. . .)  Bardzo ważne jest poddanie się nurtowi potrzeb grupy i oczywiście 

pod naszym (jako trenerów) bacznym nadzorem, możliwość zajęcia się 

tematami najważniejszym w danym momencie dla członków grupy.  

Warto odpowiedzieć na aktualną potrzebę osób uczestniczących,  

dać im możliwość wyrzucenia z siebie palących wątków.

(. . .)  Arteterapia daje bardzo wiele możliwości wyrażania, odkrywania, 

tworzenia czy zmieniania siebie. Absolutnie każdy uczestnik takich 

warsztatów może znaleźć w nich coś dla siebie i właśnie to bogactwo jest 

mocną stroną tej metody.

(. . .) Poprzez warsztaty arteterapeutyczne stymulujemy członków grupy, 

potem wycofujemy się, pozostawiając im czas do namysłu, czas na 

podjęcie decyzji czy i na ile wejdą w kolejne działania mogące zmienić ich 

życie. Wiele elementów, które wydają się wtedy niezrozumiałą mieszanką 

obrazów, z czasem ułoży się w treści wyjaśniające zagadki własnego życia, 

porządkując ważne sprawy i zmieniając dotychczasowe działania.

Arteterapeutki prowadzące zajęcia z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecz-

nym w ramach projektu „Aktywna i twórcza polityka społeczna”, wskazały również 

kilka spraw, na które szczególną uwagę powinny zwracać osoby, które podejmują 

działania ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową (do których oczy-

wiście warto włączyć arteterapię). W procesie tym należy zwrócić uwagę na: 
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• staranną rekrutację uczestników, z uwzględnieniem ich faktycznych 

potrzeb i możliwości, 

• konieczność poinformowania beneficjentów o sensie i celach

podejmowanych działań oraz o sposobie ich realizacji, 

• ustalenie takich terminów zajęć, żeby nie kolidowały one z inną

aktywnością uczestników, w tym na przykład z opieką nad dziećmi 

(jeśli nie da się tego zrobić należy wówczas zapewnić opiekę nad dziećmi, 

żeby umożliwić opiekunom udział w zajęciach), 

• rolę opiekuna grupy – wskazane jest, żeby osoba, która daną grupę

inicjuje czuwała również nad jej funkcjonowaniem; podtrzymywała

lub stale pobudzała motywację oraz wspierała uczestników na każdym

etapie pracy; powinna ona ponadto być łącznikiem pomiędzy trenerami

prowadzącymi poszczególne zajęcia, celem utrzymania spójności

warsztatów.

Reflekesje arteterapeutów . . .

W grupach, z którymi pracowałam często okazywało się, jak ważna jest 

rola opiekuna grupy. Szczególnie wtedy, gdy opiekunowie byli osobami 

znaczącymi dla uczestników, znali ich dłużej, wiedzieli, co dzieje się w ich 

życiu, kreowali otwartą komunikację, opartą na zaufaniu. Na podstawie 

rozmów z nimi tworzyłam lub modyfikowałam konspekty zajęć dla 

poszczególnych grup.

(. . .) Opiekunka uczestniczyła w zajęciach, była bardzo otwarta, ale jak 

poczuła, że uczestnicy rozpoczynają głębsze etapy pracy osobistej i mogą 

się czuć niezręcznie – wychodziła. Była też ciekawa metod, które proponuję. 



42 Warsztaty z arteterapii

Myślę, że otwartość grupy i poziom bezpieczeństwa, jaki w niej panuje 

w dużej mierze jest jej zasługą. To kwestia cech osobowościowych opiekuna.

(. . .) Opiekunki były bardzo otwarte na dialog z trenerką i grupą. 

Taka postawa bardzo mocno wpływa na intensyfikację oddziaływań 

aktywizujących i integrujących grupę.

(. . .) Chodzi o to, by opiekun/ka potrafił/a zaobserwować i nazwać procesy 

i problemy osób /grup, by porozmawiać z psychologiem, który być może 

udzieli wsparcia poszczególnym osobom, czy też arteterapeucie, który 

będzie z grupą pracować.
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