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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
WTZ SPÓŁKI Z O.O.
ZA OKRES 01.01-31.12.2017
Informacje ogólne
•

Nazwa i adres:

WTZ Spółka z o.o.
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 3-go Maja 21A
44-230 Czerwionka-Leszczyny

• Imię i nazwisko kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej:
 Joanna Makselon-Korus – 01.10-31.12.2017
•

Jednostka organizacyjna, która utworzyła Warsztat Terapii Zajęciowej
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Dąbrowskiego 55a (obecnie
ul.Św.Piotra9), 41-500 Chorzów
od 1.04.2012 roku organem prowadzącym jest WTZ Sp. z o.o., ul. Św.Piotra 9, 41-500
Chorzów

•

Data podjęcia działalności przez Warsztat: 28.12.2004 rok.

•

Liczba uczestników: 33

•

Liczba pomieszczeń zajmowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej: 18

•

Powierzchnia pomieszczeń zajmowanych przez WTZ: 433,26 m2
Finanse Warsztatu

•

Podstawa fnansowania działalności WTZ: Umowa nr OR.8124.1.2012 z dnia
30.03.2012r. pomiędzy Powiatem Rybnickim a WTZ Sp. z o.o..

•

Działalność WTZ fnansowana była ze środków:
- PFRON poprzez PCPR Rybnik: - 90%
- środki własne Powiatów – 10%
Po zakończeniu kwartału składana była informacja z ich wydatkowania.
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Uczestnicy WTZ
Liczba uczestników Warsztatu na dzień 31.12.2017 roku: 33 osoby – w tym:
- kobiet 14
- mężczyzn 19
•

Liczba uczestników w poszczególnych przedziałach wiekowych:
- 21- 30
- 31- 40
- 41 i więcej

•

- 12
- 15
- 6

Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ według schorzenia wiodącego (liczba
osób) – na dzień 31.12.2017 r.

Rodzaj niepełnosprawności

Liczba osób

Upośledzenie umysłowe

16

Choroby psychiczne

6

Niepełnosprawność ruchowa

0

Choroby neurologiczne

0

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

0

W tym niepełnosprawność sprzężona

11



Stopień niepełnosprawności (liczba osób) – 31.12.2017 r.

Stopień niepełnosprawności

Liczba osób

Znaczny

17

Umiarkowany

16

• Liczba osób, które opuściły placówkę w 2017 roku: 3 osoby : rezygnacja z przyczyn:
1 zdrowotnych, 1 poszła do pracy, 1 rodzinnych.
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Frekwencja na zajęciach w poszczególnych miesiącach 2017 roku:
L.p.

Miesiąc

Frekwencja w %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

76%
82%
88%
85%
82%
78%
80%
86%
80%
78%
82%
84%

Kadra WTZ
Kadra WTZ w Czerwionce-Leszczynach zatrudniona na dzień 31.12.2017r.:
l.p.
1
2
3
4

Stanowisko
Kierownik WTZ
Instruktor terapeuta
Psycholog
Rehabilitant
RAZEM

Wykształcenie
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe

Ilość etatów
1
6
0,5
0,5
8

Szkolenia, Konferencje
„Marketing na facebooku. Jak prowadzić profl frmyy - uczestnik Aleksandra Krypczyk
„Z autyzmem za pan braty - uczestnicy: Joanna Makselon-Korus, Karolina Tomaszewska,
Aleksandra Krypczyk, Michalina Czaja, Ewelina Stopnicka.
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Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do
15.00. Czas trwania zajęć dla uczestników wynosi 7 godzin dziennie.








•

•
•

•

o
•
•

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się
w grupach w pracowniach terapeutycznych:
plastyczno-ceramicznej
krawieckiej
technicznej
gospodarstwa domowego,
informatyczno-introligatorskiej
ekspresji artystycznej

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest
tworzony i weryfkowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu
środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej punktowej
oceny.
Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według
indywidualnych potrzeb.
Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna
oraz proflaktyka lecznicza – wizyty u lekarzy specjalistów (stomatolog, ginekolog itp.).
 W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć
poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu.
Realizowane w WTZ indywidualne programy rehabilitacji i terapii są autorskimi
programami tej placówki. Obejmują one m.in. takie działy jak: zaradność osobista,
samodzielność społeczna - wypełnianie ról społecznych, rehabilitacja społeczna
i zawodowa, rehabilitacja funkcjonalna, formy pracy, metody pracy, wskazania do zajęć
dodatkowych, formy współpracy z rodzicami lub opiekunami.
Programy są okresowo oceniane, modyfkowane i doskonalone.
Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego
uczestnika co pół roku.
Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu
zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie. Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Ich celem jest
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kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika Warsztatu. Stanowią one podstawę
do konstruowania doskonalszych indywidualnych programów rehabilitacji.
Rodzaj prowadzonych zajęć
Ogólne usprawnianie, formy zajęć:
• terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa,
• arteterapia,
• teatroterapia,
• flmoterapia,
• ludoterapia (terapia zabawą),
• ergoterapia (terapia pracą),
• estetoterapia (kontakt z pięknym otoczeniem),
• biblioterapia,
• psychoterapia i wsparcie psychologiczne,
• socjoterapia,
• kinezyterapia (leczenie ruchem),
• sylwoterapia (spacery),
• przygotowanie do pracy,
• zajęcia rekreacyjne,
• konkursy.
Rozwijanie umiejętności życia codziennego, formy zajęć:
• trening w zakresie czynności życia codziennego,
• ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,
• trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,
• zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzanie posiłków,
prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audio- wizualnych,
• trening ekonomiczny,
• umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady savoir- vivre.
Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, formy zajęć:
• trening umiejętności interpersonalnych,
• trening wiedzy o sobie samym,
• trening asertywności,
• trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
• ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych,
• ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych,
• ćwiczenia z orientacji przestrzennej,
• ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ, domownika, klienta, obywatela
i pracownika.
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Rozwijanie psychofzycznych sprawności niezbędnych w pracy, formy zajęć:
• trening przygotowania do podjęcia pracy,
• trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie,
• rozwijanie motywacji i tempa pracy,
• podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej,
• ćwiczenia koncentracji i pamięci,
• ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego zadania do
końca,
• ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy,
• ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania.
Rozwijanie umiejętności zawodowych, formy zajęć prowadzonych w poszczególnych
pracowniach:
1. Pracownia plastyczno-ceramiczna:
 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości na piękno.
 Usprawnianie manualne
 Zapoznanie się z nowo zakupionymi narzędziami do działań plastycznych, oraz
doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi.
 Zapoznanie się z nowymi technikami pracy tj. skapbooking, embosing, oraz doskonalenia
już poznanych np. forystyka.
 Wykonywanie dekoracji okolicznościowych i całorocznych tj. stroiki, kompozycje, kartki
okolicznościowe, bileciki, oraz pakowanie prezentów.
 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami dotyczącymi pracy w glinie, przechowywania
jej procesu wypalania i szkliwienia.
 Podnoszenie samodzielności oraz bezpieczeństwa w pracy.
 Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 Nauka staranności oraz skupienia.
 Rozbudzenie wrażliwości na piękno.
 Dbanie o higienę.
2. Pracownia krawiecka:
 poznanie narzędzi i urządzeń służących do wykonywania prac krawieckich i kaletniczych,
nauka posługiwania się nimi:
a) nożyczkami – właściwe dobranie rodzaju nożyczek do rodzaju pracy (wycinanie
szablonów z papieru, krojenie materiału, wycinanie elementów ze skóry),
b) igłą – samodzielne nawlekanie nitki, prawidłowe dobranie wielkości igły do
rodzaju tkanin,
c) przebijak – dobranie wielkości przebijaka do wielkości dziurki,
d) żelazko – prawidłowe posługiwanie się żelazkiem,
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e) centymetr krawiecki – nauka posługiwania się centymetrem,
f) obcęgi-właściwe posługiwanie się nimi,
kontynuacja wykonywania prostego szycia ręcznego, przeszywania guzików z dwoma,
czterema dziurkami, a także na stopce,
nauka rozwijania umiejętności manualnych, ćwiczenie dokładności i precyzji
wykonywanych czynności oraz zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanej pracy,
nauka przygotowywania form wykroju, sfastrygowanie do efektu końcowego jakim jest
zszycie maszynowe,
nauka kroju, podszywania skracania i szycia prostej odzieży,
praca z różnokolorowymi nićmi (dopasowanie właściwych kolorów nici do koloru
materiału), sznurkami i włóczką,
nauka obsługi maszyn szyjących i overlooka,
kontynuacja nauki prostego szycia mechanicznego:
a) nawlekanie igły w maszynie,
b) nawijanie nici na szpulkę,
c) szycie różnymi ściegami,
d) szycie prostym ściegiem w przód/tył,
e) opanowanie równomiernego naciskania na stopkę,
 doskonalenie umiejętności poznawania rodzajów i właściwości materiałów
krawieckich, hafciarskich, tkackich i kaletniczych,
 kontynuacja umiejętności kopiowania i przenoszenia wzorów z papieru na
materiał
 nauka obrysowania szablonów na tkaninach (prawidłowe rozmieszczenie szablonu
na tkaninie z uwzględnieniem oszczędności materiału),
 nauka wyrobów przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem technik krawieckich,
hafciarskich i kaletniczych,
 praca z wełną czesanką:
a) właściwe zestawienie kolorów ze sobą,
b) poznanie kolejno etapów pracy z czesanką na mokro, a także na sucho.
c) praca z igłą do flcowania – właściwe wbijanie igły z zachowaniem środków ostrożności,
wykonywanie biżuterii srebrnej/posrebrzanej – kolczyki, naszyjniki, bransoletki,
poznanie tajników hafu krzyżykowego wykonywanego na kanwie z motywem oraz bez
niego,
nauka dążenia do zakończenia wcześniej zaczętej pracy,
dbanie o czystość stanowiska pracy,
poznanie literatury i czasopism z dziedziny krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i
hafciarstwa,
doskonalenie dbania o czystość osobistą, posiadanej odzieży oraz stanowiska pracy,
doskonalenie umiejętności obsługi kserokopiarki,
przestrzeganie zasad BHP.
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3. Pracownia techniczna:
 Organizacja stanowiska pracy.
 Przestrzeganie zasad BHP, dbałość o porządek na stanowisku pracy, w pracowni, na
terenie WTZ.
 Poznanie nowo zakupionego sprzętu do obróbki drewna.
 Kontynuacja nauki doboru odpowiednich technik, narzędzi i materiałów (bejce, lakiery)
 Umiejętność planowania pracy i przygotowania odpowiednich materiałów.
 Nauka współpracy w grupie oraz indywidualnie, w tym samodzielne wykonanie
przedmiotu (od początku do końca).
 Nauka rozpoznawania gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych, nauka
barwienia, lakierowania.
 Wytwarzanie przedmiotów z drewna, w celach użytkowych i dekoracyjnych np. ramki,
wieszaki, półki, deseczki kuchenne.
 Wyrób ozdób okolicznościowych tj. Wielkanoc, Walentynki, Boże Narodzenie.
 Prace remontowe oraz wokół obejścia warsztatowego (w elementy dekoracyjne).
 Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnych.
 Dbanie o higienę osobistą, kontrola zachowań w różnych sytuacjach.
 Próba wejścia na rynek pracy, w ramach praktyk zawodowych.
4. Pracownia gospodarstwa domowego:
 Nauka czynności życia codziennego, samodzielności.
 Ćwiczenie umiejętności przygotowania prostych potraw, umiejętności i rozróżniania
pojęć i nazywania poszczególnych produktów, naczyń, elementów zastawy stołowej,
sprzętów
 urządzeń niezbędnych do przygotowania posiłków, umiejętności posługiwania się wagą,
korzystania z przepisów kulinarnych.
 Nauka pieczenia ciast i ciasteczek oraz innych wyrobów cukierniczych.
 Nauka zasad zdrowego żywienia, stosowania prawidłowej diety w różnych schorzeniach
m.in. cukrzycy.
 Nauka posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi: pralką, żelazkiem,
kuchenką mikrofalową, robotem, czajnikiem elektrycznym, ekspresem do kawy,
frytkownicą, gofrownicą, sokowirówką, opiekaczem i tosterem.
 Nauka właściwego stosowania środków myjących.
 Nauka planowania i dokonywania zakupów i zachowań konsumenckich.
 Nauka dbania o czystość osobistą i posiadanej odzieży(pranie, prasowanie).
 Nauka obsługiwania sprzętu radio-video telewizyjnego.
 Nauka dbania o czystość otoczenia WTZ (zamiatanie, koszenie i grabienie trawy).
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Nauka dbania o czystość środowiska mieszkalnego (mycie okien, mycie podług, ścieranie
kurzu).

5. Pracownia informatyczno-introligatorska:
 Poznanie praktycznego zastosowania komputera na terenie WTZ oraz w życiu
codziennym.
 Zapoznanie z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
 Wprowadzenie fachowego słownictwa związanego z pracą na komputerze.
 Poznanie elementów składowych zestawu komputerowego oraz ich prawidłowe
podłączenie.
 Nauka zapisywania i odczytywania danych na komputerze.
 Kopiowanie i usuwanie danych z dysku komputera.
 Nauka zapisywania i odczytywania danych z przenośnych nośników pamięci.
 Nauka obsługi urządzeń zewnętrznych typu skaner, ksero, drukarka.
 Nauka poprawnego pisania na klawiaturze w programie Mistrz Klawiatury.
 Wprowadzenie do Internetu:
a. przeglądanie stron internetowych,
b. zakładanie kont mailowych,
c. wysyłanie i odpowiadanie na maile,
d. rozwijanie zainteresowań za pomocą Internetu,
e. wyszukiwanie grafki,
f. zdobywanie informacji za pomocą wyszukiwarki internetowej,
g. komunikatory internetowe,
Praca na edytorze grafki Paint:
a. dobór narzędzi i kolorów
b. wykorzystanie elementów gotowych (prostokąty, okręgi, koła, elipsy),
c. wypełnianie obszaru,
d. wstawianie napisów,
e. operacje na elementach grafcznych
f. kopiowanie gotowych elementów grafcznych do edytora grafki
Praca z edytorem tekstu – Word:
 ćwiczenia w posługiwaniu się klawiaturą (w tym uzyskiwanie polskich znaków
diakrytycznych),
 praca z tekstem (zasady wprowadzania tekstu, poruszanie się po tekście, poprawianie
błędów, zachowywanie tekstu),
 tworzenie tabelek oraz ich edytowanie,
 drukowanie gotowych dokumentów tekstowych (preferencje drukowania),
 podstawy edycji tekstu (czcionka i jej atrybuty, akapit i jego parametry, blok
i operacje blokowe: formatowanie, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie)
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Praca z programem PowerPoint
a. tworzenie prezentacji multmedialnych na wybrany temat z wykorzystaniem wcześniej
poznanych wiadomości i umiejętności,
b. zapisywanie na komputerze zdjęć samodzielnie robionych na pomocą aparatu cyfrowego
oraz zapisywanie ich na nośnikach pamięci.
c. cyfrowa obróbka zdjęć
d. poznanie gier i zabaw edukacyjnych z użyciem komputera
e. usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
f. podnoszenie samodzielności, bezpieczeństwa i higieny pracy
g. rozwijanie sfery poznawczej i mobilizowanie do działań.
h. nauka pracy w grupie.


Elementy introligatorstwa: cięcia, oklejania, przyklejania, składania, ozdabianie zakładek
do książek, pakowanie prezentów,



oprawianie prac wykonanych wcześniej w innych pracowniach,



wykonywanie ozdobnych kopert i kartek okolicznościowych według pomysłów
podopiecznych.



poznawanie właściwości fzycznych różnych materiałów np. kartonu, bibuły czy folii
samoprzylepnej, które później wykorzystują przy wykonywaniu takich prac jak: pudełka,
koszyczki.

6. Pracownia ekspresji artystycznej :
 Usprawnianie umiejętności manualnych.


Umiejętność odpowiedniego zachowania się w grupie, odpowiedni stosunek do kolegów i
koleżanek, współpraca.



Trening dokładności i precyzji w wykonywaniu pracy.



Ukierunkowanie procesów myślowych w stronę twórczej pracy, kształtowanie wyobraźni.



Przestrzeganie zasad BHP.



Wyrabianie nawyku sprzątania po sobie, dbania o czystość.



Podnoszenie własnej wartości poprzez wykonywanie zadań.



Zapoznanie i nauka posługiwania się potrzebnymi narzędziami, materiałami



kształtowanie umiejętności obcowania z literaturą,
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wykorzystywanie elementów arte-terapeutycznych z z elementami ruchu, muzyki, teatru,
flmu, biblioterapii.



uczeniem ról, występami teatralnymi, szyciem stroi (również do naszej wypożyczalni strojów
karnawałowych,którą także zajmuje się pracownia rękodzielnicza), dekoracji teatralnych,



tworzenie kukiełek, pacynek,



oglądaniem wartościowych flmów, wyszukiwaniem interesującej literatury.



Tworzenie korali, kolczyków, bransolet, maskotek, poduszek ozdobnych, woreczków na
prezenty, kap na łóżka sypialniane, chust, apaszek, opasek i gumek do włosów.

Rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii, formy zajęć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ćwiczenia umiejętności posługiwania się głosem,
ćwiczenia rozwijania wrażliwości słuchowej,
ćwiczenia rozwijania wrażliwości dotykowej,
ćwiczenia percepcji wzrokowej,
ćwiczenia kompleksowego odbierania wrażeń zmysłowych,
ćwiczenia mowy i dykcji,
ćwiczenia wyobraźni,
ćwiczenia orientacji kierunkowej i przestrzennej,
ćwiczenia umiejętności poznawania, nazywania i odzwierciedlania uczuć









Metody pracy
Słowne.
Praktyczne.
Oglądowe.
Waloryzacyjne.
Objaśniająco-poglądowe.
Samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
Programowane.
Weryfkujące.
Trening umiejętności zachowań społecznych
–
–
–

trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
11

WTZ Sp.zo.o.
Św.Piotra 9; 41-500 Chorzów
t: 32/241-15-58; wtzspolka@tlen.pl
www.wtzsklep.rfpn.org
NIP:627-273-08-85; REGON: 242798045

Przekaż 1 % KRS:0000404394

–
–
–

trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
trening przygotowania do podjęcia pracy.
Wycieczki, imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe



















24.02.2017 – Bal Karnawałowy w Zabrzu
21.03.2017 – Wyjazd do kina do Rybnika
22.03.2017 – Wyjście do Planetarium do Czerwionki
20.04.2017 – Śniadanie Wielkanocne na terenie Warsztatów
11.05.2017 – Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – festyn w
Czerwionce
1.06.2017 – Integracyjny Dzień Dziecka połączony z tematami ekologicznymi w Rybniku
22.06.2017 – Piknik Integracyjny w Olzie
14.07.2017 – grill na terenie Warsztatów
28.08.-31.08.2017- Wycieczka do Zakopanego (Poronina)
15.09.2017 – Zawody Sportowe w Pszczynie
16.09.2017 – Festyn „Poznajmy się” na terenie Warsztatów
6.10.2017 – Wyjazd do Rybnika do Szpitala Psychiatrycznego na przedstawienie teatralne
tamtejszej grupy
26.10.2017 – Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych „Para buch” w
Wodzisławiu
10.11.2017 – Wyjazd do Rybnika do kina’
24.11.2017 – Udział w Targach Pracy Os.Niepełnosprawnych w Rybniku
5.12.2017 – Dzień Wolontariusza w CKE
20.12.2017 – Wigilijka w restauracji Ankona w Leszczynach
Kiermasze i wystawy prac:










02.04.2017 – Kiermasz w Kościele Ewnangelickim w Orzeszu
03.04.2017 – Kiermasz w ZUS w Rybniku
04.04.2017 – Kiermasz Wielkanocny w Starostwie Powiatowym w Rybniku
07-09.04.2017 – Kiermasz w Focusie w Rybniku
16.09.2017 – Kiermasz podczas festynu „Poznajmy się” na terenie Warsztatów
16.12.2017 - Kiermasz na Makówkach w Czerwionce-Leszczynach
15.12.-17.12.2017 – Kiermasz w Focusie w Rybniku
05.12.2017 - Kiermasz w ZUS w Rybniku
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06.12.2017 - Kiermasz Wielkanocny w Starostwie Powiatowym w Rybniku

Trening ekonomiczny i instrumenty motywacyjne
Uczestnicy otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki fnansowe, wypłacane zgodnie z
obowiązującym w placówce Regulaminem Organizacyjnym i zawartymi w nim zasadami
wypłacania kieszonkowego. W roku 2017 trening ekonomiczny, pod nadzorem instruktorów
terapii zajęciowej, realizowany był dla wszystkich 33 uczestników.
Ocena kontaktów uczestników z pracownikami Warsztatu
Kontakty oparte są na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji. Przebiegają one w
życzliwej, koleżeńskiej i przyjacielskiej atmosferze, co stwarza uczestnikom poczucie
bezpieczeństwa. Ułatwia to również aktywną współpracę w procesie terapii oraz zwiększa
zainteresowanie uczestników efektami rehabilitacji i ich zaangażowanie w działalność WTZ.
Prowadzona w Warsztacie dokumentacja merytoryczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulamin Organizacyjny Warsztatu,
Plan Działalności WTZ,
Programy pracy poszczególnych pracowni na rok 2017
Dzienniki pracy poszczególnych pracowni,
Aktualne orzeczenia uczestników o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do
uczestnictwa w WTZ;
Karty informacyjne uczestników Warsztatu,
Indywidualne programy rehabilitacji i terapii uczestników,
Karty współpracy z rodzicami,
Karty rehabilitacji społecznej,
Karty treningu ekonomicznego,
Oświadczenia uczestników i rodziców: o zapoznaniu się z regulaminem WTZ, o zgodzie na
samodzielne dojście lub dojazd,
Punktowe oceny postępów w rehabilitacji zawodowej i ogólnej,
Oceny efektywności oddziaływań rehabilitacyjnych,
Indywidualne karty obserwacji prowadzone przez terapeutów, psychologa, rehabilitanta,
Protokoły Rady Programowej Warsztatu z uwzględnieniem spotkań z rodzicami lub
opiekunami prawnymi.
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Działalność Rady Programowej WTZ


Radę tworzą następujący pracownicy Warsztatu:
◦ kierownik,
◦ instruktorzy terapii zajęciowej,
◦ specjalista ds. rehabilitacji,
◦ psycholog.
Przewodniczącym Rady Programowej jest Kierownik Warsztatu.
Na posiedzenia Rady Programowej zapraszane są również
w miarę aktualnych potrzeb.
•

inne

osoby

Zadania Rady Programowej:



•

Kwalifkowanie nowych uczestników Warsztatu
Przygotowywanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii
dla uczestników Warsztatu;

Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych;

Określanie zasad dysponowania środkami fnansowymi związanymi z treningiem
ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika;

Przynajmniej 2 razy w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji
indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.
Posiedzenia Rady Programowej:
W okresie 01.01-31.12.2017 roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Programowej,
które są udokumentowane w formie protokołów.
Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników

•

Formy kontaktów i współpraca z rodzinami uczestników:
– Indywidualne rozmowy.
– Rozmowy telefoniczne i korespondencja.
– Wizyty w domu rodzinnym uczestników.
– Spotkania z Radą Programową Warsztatu.
– Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Warsztat.
– Wycieczki integracyjne.
– Praca socjalna - pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych.
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•

Rodzaje pomocy świadczonej rodzinom uczestników:
- Pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników Warsztatu
i zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.
 Pomoc przy rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny.
 Udzielanie informacji o możliwościach otrzymania pomocy fnansowej ze środków
PFRON w ramach programów celowych i zadań zleconych samorządom
terytorialnym oraz pomoc w przygotowaniu stosownych wniosków (np. w ramach
programów PEGAZ, likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych,
turnusów rehabilitacyjnych, itp.)
 Udzielanie informacji o przysługujących prawach.

•

Uczestnictwo rodziców i opiekunów uczestników w życiu Warsztatu:
Współpraca w pracach Rady Programowej.
Współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, wycieczkach
organizowanych przez WTZ.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Warsztat Terapii Zajęciowej w 2017 roku współpracował z:
1. Organizacjami pozarządowymi działającymi w imieniu
i na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
2. Innymi organizacjami pozarządowymi.
3. Szkołami, przedszkolami lokalnymi oraz biblioteką publiczną.
4. Lokalnymi pracodawcami.
5. Instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Publiczną administracją samorządową i państwową.
7. Sponsorami.
8. Innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej.
9. Mass-mediami - promocja działań Warsztatu w dziedzinie likwidacji barier
psychologicznych i społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Inne informacje
W ramach rehabilitacji ruchowej w okresie letnim organizowane były zajęcia na:
-boisku „ORLIK”
-siłowni „POD CHMURKĄ”
-wycieczki rowerowe.
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16.09.2017 – mieliśmy okazję już po raz V organizować festyn „ Poznajmy się”.
Ideą dzięki, której powstał pomysł była integracja osób niepełnosprawnych z naszego warsztatu z
najbliższym środowiskiem ( sąsiadami, mieszkańcami miasta Czerwionki – Leszczyn ). Zbyt często
spotykaliśmy się bowiem z sytuacją, że mimo , iż nasz warsztat działa w mieście już od ponad 10
lat to wielu ludzi nie zdawało sobie sprawy z jego istnienia oraz zasad funkcjonowania. Dlatego
też postanowiliśmy zrobić wokół siebie troszkę więcej szumu. Jednak to nie był jedyny powód
dla, którego podjęliśmy się organizacji tego przedsięwzięcia. Kolejnym była chęć pozyskania
dodatkowego wsparcia dla naszych podopiecznych, którzy często zmagają się z bardzo ciężką
sytuacją materialną i nie mogli pozwolić sobie na towarzyszenie reszcie podczas różnego rodzaju
wyjazdów. Postanowiliśmy więc coś z tym zrobić. Do tej pory podczas organizacji festynu
spotkaliśmy bardzo wiele ludzi o ogromnych sercach, którzy co roku wspierają nasze
przedsięwzięcie. Są to przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, muzycy oraz rodzice naszych
uczestników. Dzięki nim mogliśmy cała grupą wyjechać i odpocząć nad morzem Bałtyckim,
zobaczyć okolice Kielc oraz zwiedzić Opole i zregenerować siły nad jeziorem Turawskim. W roku
2017 pozwoliło nam to wyruszyć w góry do Poronina i zwiedzić Zakopane i jego zakątki. A to
dopiero początek, mamy jednak marzenia by odwiedzić jeszcze wiele, wiele ciekawych miejsc.
Tegoroczny festyn był wyjątkowy, głównie dlatego, że zaszczyciło nas swoją obecnością bardzo
wiele gwiazd śląskiej sceny muzycznej. Imprezę poprowadziła już drugi raz Bożena Mielnik, która
idealnie sprawdziła się w roli gospodyni wieczoru (stanie się to chyba tradycją, bo już się
zdeklarowała na tę funkcję w przyszłym roku). Na scenie gościli w tym dniu również Baba z
Chopym, Wesoły Masorz oraz nasza grupa teatralna Tremotno. Występ przygotowali również dla
nas uczestnicy z ŚDS-u z Knurowa z zespołu My Dance. To był niezapomniany dzień i na pewno
długo będziemy go wspominać, mając nadzieję, że spotkamy się również za rok.
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