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Funkcję sali spotkań uczestników i ich rodzin pełni sala nr 6. Odbywają się tam uroczystości związane ze spotkaniami
okolicznościowymi najczęściej z okazji świąt. W sali zmieścić mogą się stoły i krzesła dla ok. 80 osób. Oprócz znajdujących
się tam stołów i krzeseł są również szafy i komody używane podczas treningów.
Sala treningowa stolarska wyposażone w narzędzia (młotki, obcęgi, kombinerki, kleszcze, śrubokręty, dłuta, klucze płaskie,
klucze nimbusowe, piły ręczne, strugi) , elektronarzędzia (szlifierka kontowa mała i duża, wiertarka, wyrzynarka ręczna,
wyrzynarka stołowa, wyrzynarka tarczowa, wkrętarkę, czyszczarka, strug elektryczny, cyrkularkę, ) i maszyny (tokarka, piła
tarczowa kontowa, frezarka). Duży stół do prac w grupie stojący na 4 kontenerach z podłączonymi gniazdami sieciowymi.
Meble warsztatowe (szafki i szafy warsztatowe, krzesła obrotowe z oparciem, krzesła obrotowe bez oparcia). Dostęp do
elektronarzędzi zabezpieczony jest zamykaną kratą. W sali stolarskiej można wykonywać prace przy pomocy technik:
zastosowanie prostych sposobów obróbki drewna, nauka i utrwalanie prostych czynności stolarskich (wbijanie gwoździ,
wiercenie, wkręcanie śrub, wkrętów i kołków rozporowych i inne obsługa podstawowych narzędzi i elektronarzędzi),
tworzenie form ozdobnych z drewna.
Sala treningowa wyposażona w sprzęt do prowadzenia treningu tj.: nożyczki, kredki, mazaki, kleje, linijki, farby witrażowe,
farby do decouage, lakiery, farby wodne, farby akrylowe, plakatowe, wyciskarki do papieru, dziurkacze ozdobne, wzorniki,
nożyczki ozdobne, podobrazia, płótna, skóry, korale, elementy kwiatowe, papiery ozdobne, papiery różnokolorowe. Znajdują
się tam stoły przy których odbywają się zajęcia, krzesła, dwie szafy, jedna półka szeroka, dwie półki wąskie, komody z
szufladami, stojak na farby, biurko, stolik pod TV, fotele, dwa krzesła obrotowe, radioodtwarzacz sony, TV Panasonic, wieszak,
sztalugi, tablica. W pracowni plastycznej wykonuje się prace z zakresu rękodzieła i różnych sztuk użytkowych przy
zastosowaniu takich technik jak: - rysunek plastyczny, malarstwo, skóroplastyka, rzeźba i płaskorzeźba ( z plasteliny,
bandażu gipsowego, sznurka sizal), sztuki użytkowe (tj.: decupage, wydzieranie z papieru), zdobnictwo i dekoratorstwo: (
ikebana, zdobienie szkła), wykonywanie kartek świątecznych, bibułkarstwo artystyczne, rękodzieło artystyczne (makrama,
zdobienie form drewnianych i gipsowych).
Sala treningowa wyposażona w sprzęt i materiały niezbędny do prowadzenia zajęć krawieckich: maszynę do szycia, igły,
nożyczki, klej, mulina, nici, sznurki, taśmy, pistolety do kleju. Ponadto sali znajdują się stoły przy których odbywają się
zajęcia, krzesła, szafa w której trzymane są niezbędne artykuły do zajęć i komody przeznaczone na prace uczestników.
Ponadto w sali znajduje się składana scena, telewizor Panasonic, odtwarzacz DVD, wzmacniacze, głośniki, stojaki na głośniki,
regały. W treningu krawieckim wykonuje się prace przy pomocy technik: szycie ręczne ściegi podstawowe i ozdobne,
zdobienie tkanin różnymi aplikacjami, hafciarstwo (haft krzyżykowy, gobelinowy haft richelieu), makrama (splot prosty i
figowy), tkactwo ( tkanie z wykorzystaniem ram tkackich), dziewiarstwo ( szydełkowanie, robienie na drutach, aplikacje),
biżuteria artystyczna, ozdoby świąteczne ( wykonane wstążką, sznurkiem sizal, koralikami, włóczką).
Sala treningowa wyposażona w 6 stanowisk komputerowych, kserokopiarkę, szafy, listwy zasilające, kable do komputerów,
tusze, bindownica, laminarka, folie laminarskie, folie i grzbiety do bindowania, płyty CD i DVD czyste, płyty na których
zapisane są programy komputerowe i systemy startowe, kable, rzutnik, gry, papiery kolorowe, papiery fotograficzne, kamera,
aparat fotograficzny, tusze do faksu, tunery do drukarek laserowych, książki, stół, krzesła zwykłe, krzesła obrotowe.
Uczestnicy w pracowni uczą się posługiwać podstawowymi programami komputerowymi. Dodatkowo jest tam prowadzony
trening przygotowania do WTZ. Ponadto uczą się szukać ogłoszeń w Internecie i sporządzać pisma w edytorach tekstów.
Treningi prowadzi się przy zastosowaniu technik: forma zajęć informatycznych poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań z
obsługi komputera i sprzętu audiowizualnego, naukę obsługi prostych programów komputerowych, przeglądarek
internetowych, obsługi aparatu fotograficznego, kserokopiarki oraz korzystania z gier komputerowych i dydaktycznych w
formie elektronicznej.
Sala terapii ruchowej wyposażona w rotor kończyn górnych i dolnych, fotel do masażu, lampę Bioprom, urządzenie do
masażu stóp, stół i przyrządy do ćwiczeń manipulacyjnych rąk, atlas, TerapiMaster, rowek stacjonarny, wioślarz znajdują się
tam również drążki gimnastyczne, piłki, stół do bilarda, stół do tenisa, oraz materace gimnastyczne, drążki do ćwiczeń,
drabinki. Podczas terapii ruchowej zajęcia prowadzone są także z wykorzystaniem boiska. W ramach zajęć z gimnastyki
porannej organizowano spacery do pobliskiego parku.
Sala treningowa z jadalnią – wyposażenie sprzęt AGD taki jak mikrofalówka, 1 kuchenka gazowa, 1 kuchenka elektryczna, 2
piekarniki, lodówka, zmywarka do naczyń, lodówka, zlew, czajniki elektryczne, okap kuchenny, frytkownica, miksery, meble
kuchenne, 10 stołów, 40 krzeseł. Ponadto znajdują się tam naczynia, łyżki, widelce, noże, miski oraz narzędzia kuchenne.
Jadalnia jest częścią wydzieloną z kuchni za pomocą lady, która to może pełnić dwie funkcje czyli kuchni i jadalni w której
mogą odbywać się spotkania w razie utworzenia klubu.
Jedna łazienka wyposażona w natrysk, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dwie toalety męskie w tym 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo
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Dwie toalety damskie w tym 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Toaleta ogólnodostępna dostosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Sale treningowe wyposażone są w narzędzia do prowadzenia terapii zajęciowej: stolarskiej (młotki, obcęgi, kombinerki,
kleszcze, śrubokręty, dłuta, klucze płaskie, klucze nimbusowe, piły ręczne, strugi, szlifierka kontowa mała i duża, wiertarka,
wyrzynarka ręczna, wyrzynarka stołowa, wyrzynarka tarczowa, wkrętarkę, czyszczarka, strug elektryczny, cyrkularkę, szafki
i szafy warsztatowe, krzesła obrotowe z oparciem, krzesła obrotowe bez oparcia, duży stół do prac w grupie stojący na 4
kontenerach z podłączonymi gniazdami sieciowymi), plastycznej, (nożyczki, kredki, mazaki, kleje, linijki, farby witrażowe,
farby do decouage, lakiery, farby wodne, farby akrylowe, plakatowe, wyciskarki do papieru, dziurkacze ozdobne, wzorniki,
nożyczki ozdobne, podobrazia, płótna, skóry, korale, elementy kwiatowe, papiery ozdobne, papiery różnokolorowe, stoły
przy których odbywają się zajęcia, krzesła, dwie szafy, jedna półka szeroka, dwie półki wąskie, komody z szufladami, stojak
na farby, biurko, stolik pod TV, fotele, dwa krzesła obrotowe, radioodtwarzacz sony, TV Panasonic, wieszak, sztalugi, tablica),
hafciarskiej (maszynę do szycia, igły, nożyczki, klej, mulina, nici, sznurki, taśmy, pistolety do kleju. Ponadto sali znajdują się
stoły przy których odbywają się zajęcia, krzesła, szafa w której trzymane są niezbędne artykuły do zajęć i komody
przeznaczone na prace uczestników).
Na wyposażeniu domu znajduje się pralka automatyczna żelazko, deska do prasowania, suszarki do włosów, myjka fryzjerska.
Sprzęt do sprzątania: odkurzacze, mopy, miotły myjki, froterka, ściereczki, rękawice ochronne. Do treningu umiejętności
praktycznych młotki, obcęgi, kombinerki, kleszcze, śrubokręty, dłuta, klucze płaskie, klucze nimbusowe, piły ręczne, strugi,
szlifierka kontowa mała i duża, wiertarka, wyrzynarka ręczna, wyrzynarka stołowa, wyrzynarka tarczowa, wkrętarkę,
czyszczarka, strug elektryczny, cyrkularkę, 6 stanowisk komputerowych, kserokopiarkę i inne sprzęty niezbędne do
prowadzenia treningu umiejętności praktycznych, higienicznego i wyglądu zewnętrznego.
Sprzęt sportowo rekreacyjny: oprzyrządowanie do gry w siatkówkę, sprzęt do gry w unihokeja, piłki, stół do tenisa stołowego,
piłki, paletki, piłkarzyki, stół do bilarda, atlas, wioślarz, rowerek, steper, sprzęt do gimnastyki (materace, drążki inne) Do
zajęć ruchowych wykorzystywane jest także boisko. Gry zespołowe w które można grać na boisku to: koszykówka, piłka
nożna, hokej na trawie, badminton, siatkówka. Dodatkowo w ogrodzie znajdują się ławki, stół do tenisa stołowego, stolik
szachownica, ławeczki. Taras przy jadalni służy do prowadzenia treningów na zewnątrz.
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