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PROGRAM WARSZTATÓW 
 

Wyjazdowe warsztaty zielarskie  

pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”  

dotyczące przygotowania zajęć o charakterze terapeutycznym  

w ofercie wiejskich usług opiekuńczych 

26-27.10.2018 r. 

 

Dzień I – 26.10.2018 r. 

Wrocław – Świdnica – Michałkowa - obiekt hotelarski na terenie Dolnego Śląska 

7:15 Zbiórka uczestników we Wrocławiu przy siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, przy ul. Zwycięskiej 8. 

7:30 – 9:00 Przejazd do Świdnicy. 

9:00 Zbiórka pozostałych uczestników przy siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego przy ul. Wałbrzyskiej 25/27. 

9:15-10:00 Przejazd do gospodarstwa agroturystycznego.  

10:00 – 10:30 Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „U Rodaka” w miejscowości Michałkowa. 

Prezentacja gospodarstwa pod kątem organizacji w obiekcie gospodarstwa opiekuńczego 

lub innych usług opiekuńczych. 

10:30 – 11:15 Warsztaty 

- Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym w warunkach gospodarstwa 

wiejskiego. Wprowadzenie teoretyczne do prowadzenia zajęć. 

- Ogólna charakterystyka grup społecznych wymagających wsparcia 

- Budowanie programu w ofercie wiejskich usług opiekuńczych - organizacja czasu 

dla seniora i innych grup  potrzebujących wsparcia. 

11:15 – 12:00 Przejazd do obiektu hotelarskiego, w którym odbędą się warsztaty. 

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa. 

Zakwaterowanie i rejestracja uczestników. 

12:20 – 13:00 Obiad 

13:00 – 15:30 Warsztaty: 

- Podstawowe problemy i potrzeby seniora. 

- Zastosowanie ziół w wieku senioralnym.   

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa 

16:00 – 18:00 Warsztaty: Rośliny lecznicze - rozpoznawanie i pozyskiwanie.   

- Rozpoznawanie roślin leczniczych. 



- Oznakowanie ziół za pomocą klucza i przewodnika. 

- Ogólne zasady uprawy ziół i zbioru roślin zielarskich z upraw i ze stanu 

naturalnego.  

- Rozpoznawanie roślin – warsztaty w terenie. 

18:00 – 18:45 Warsztaty: interaktywne metody pracy, animacja, gry i zabawy edukacyjne.   

- Prezentacja elementów aktywizujących pracę w grupie – animacje, gry, 

edukacyjne zabawy. 

- Dyskusja i podsumowanie warsztatów.  

19:15 Kolacja. 

Dzień II – 27.10.2018 r. 

Obiekt hotelarski na terenie Dolnego Śląska – Świdnica - Wrocław 

9:00 – 10:00 Śniadanie 

10:00 – 11:30 Warsztat:  

- Mieszanki fitoterapeutyczne, kosmetyczne i kulinarne. 

- Zasady sporządzania mieszanek z zastosowaniem surowców roślinnych – nalewki, 

mieszanki octowe i olejowe. 

- Zajęcia praktyczne – przygotowanie przez uczestników dwóch rodzajów 

mieszanek ziołowych stosowanych w pielęgnacji lub profilaktyce podstawowych 

schorzeń wieku senioralnego. 

11:30 – 12:00  Przerwa kawowa. 

12:00 – 14:15 Warsztaty: 

- Rodzaje fitoterapeutycznych preparatów złożonych. 

- Maści - sposoby sporządzania prostych maści leczniczo- pielęgnacyjnych. 

- Zajęcia praktyczne – przygotowanie maści ziołowych stosowanych w pielęgnacji 

lub profilaktyce podstawowych schorzeń wieku senioralnego. 

14:15 – 14:45  Obiad. 

14:45 – 15:30 Warsztaty: 

- Zajęcia praktyczne – przygotowanie maści ziołowych stosowanych w pielęgnacji 

lub profilaktyce podstawowych schorzeń wieku senioralnego, c.d. 

- Prezentacje wybranych wyrobów przygotowanych przez uczestników. 

- Podsumowanie dwóch dni warsztatów. Dyskusja.  

15:30 – 16:00 Serwis kawowy. 

16:00 - 16:30 Przejazd do Świdnicy do siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

przy ul. Wałbrzyskiej 25/27. 

16:30 – 18:00 Przejazd do Wrocławia do siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy 

ul. Zwycięskiej 8. 

 


