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WIADOMOŚCI  OGÓLNE 

 

Nazwa i adres:     Warsztat Terapii Zajęciowej 

      Przy parafii pw.Św. Katarzyny w Lipce 

      Ul. Kościuszki 21 

      77 – 420 Lipka 

 

  

Imię i nazwisko kierownika WTZ: Urszula Hrynkiewicz 

 

Jednostka organizacyjna:  Parafia Rzymskokatolicka  

      Pw.Św. Katarzyny w Lipce 

Data utworzenia warsztatu:  28.12.2009 r. 

Data podjęcia działalności:  28.12.2009 r. 

 

Liczba uczestników:   25 

 

Liczba pomieszczeo zajmowanych przez WTZ:  7 

Powierzchnia pomieszczeo:  139,40 m2 

Środek transportu:   samochód wynajęty 

      Andrzej Chałubek 

      TRANSTEX  Zakrzewo 
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     INFORMACJA 

             o wydatkowanych środkach finansowych za rok 2010 Warsztatu Terapii 

                      Zajęciowej przy Parafii pw. Ś.w. Katarzyny w Lipce   

      

 

 

              

L.p.                 Treść Paragraf          Plan na 

  2010 rok 

   Wydatki Pozostało 

do zwrotu 

1. Nagrody i wydatki osobowe- 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

   

   3020 

     

    8.556,- 

 

    8.555,77      

 

   0,23 

2. Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 

   4010 

 

243.360,-   

 

243.359,86 

 

   0,14 

3. Składki na ubezpieczenie społeczne    4110  38.360,-  38.298,12  61,88 

4. Składki na Fundusz Pracy    4120    5.683,-    5.555,79 127,21 

5. Zakup materiałów i wyposażenia 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

Zakup materiałów i wyposażenia 

 

    

   4210 

 

 27.214,- 

 15.942,- 

 

  27.212,45 

  15.940,76 

 

   1,55 
   1,24 

6. Zakup środków żywnościowych 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

Zakup środków żywnościowych 

 

 

   4220 

 

  2.820,- 

  3.261,- 

 

   2.819,57 

   3.260,73 

 

  0,43 
  0,27 

7. 

 

------ 

8. 

Zakup usług remontowych 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

---------------------------------------------- 

Zakup usług zdrowotnych 

 

   4270 

-------------    

   4280 

     

  1.159,-   

----------------   

     415,- 

      

   1.159,- 

----------------     

      410,- 

   

   0 

------------   

   5,- 

9. Zakup usług pozostałych 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

Zakup usług pozostałych 

 

 

   4300 

 

     765,- 

48.852,- 

 

      758,37 

 48.822,23 

 

  6,63 
29,77 

10. Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej 

 

  

   4360 

 

      91,- 

    352,- 

 

      90,39 

    263,70 

 

 0,61 
88,30 

11. Opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej    4370     800,-     766,04 33,96 

12. Podróże służbowe i krajowe    4410     1.100,-   1.094,93    5,07 

13. Różne opłaty i składki    4430  1.070,-  1.044,- 26,- 

14. Odpis na ZFŚS – św. urlopowe    4440  8.383,-  8.382,72  0,28 

 

15. 

 

Szkolenia pracowników 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

Szkolenia pracowników 

 

 

 

   4700 

 

    

   405,-   

   400,- 

 

   

   405,-   

   400,- 

 

   

   0 

   0 

16 Zakup materiałów papierniczych do     



drukarek   4740   322,-   321,26   0,74 

17. Zakup akcesoriów komputerowych 

środki własne-Starostwo Powiatowe 

Zakup akcesoriów komputerowych 

   

 

   4750 

 

    90,- 

1.600,- 

 

    90,- 

1.598,18 

 

    0 

  1,82 

 Razem 

 

 

 

 

 

Ogółem 

Środki 

własne 

 

Środki 

PFRON 

 

  41.100,- 

 

 

369.900,- 

 

411.000,- 

 

41.090,55 

 

 

369.518,32 

 

410.608,87 

 

  9,45 
 

 

381,68 

 

391,13 
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 Zestawienie dochodów i wydatków poniesionych w okresie od dnia 

01.01.2010r. 

  

 do dnia 31.12.2010r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii p.w.Św. 

Katarzyny 

  

  w Lipce / środki ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez 

uczestników        

      warsztatu/. 

 

 

Środki uzyskane ze sprzedaży produktów i usług są gromadzone na 

wyodrębnionym rachunku bankowym. 

 

Dochody ze sprzedaży produktów i usług osiągnięte w poszczególnych 

miesiącach: 

 

 

kwiecień          705,- 

 

sierpień          205,- 

 

wrzesień          302,- 

 

pażdziernik          600,- 

 

     

     Ogółem            1.812,-  

 

 

Dochody ze sprzedaży produktów i usług zostały przeznaczone na: 

 

-imprezy integracyjne/ ognisko, bryczka, wigilia-paczki świąteczne/           

624,99 

-obsługę konta bankowego       

 11,50 

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2010r.       1.175,51
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Uczestnicy   WTZ 

 

Liczba uczestników warsztatu:    25 

 

Przedział wiekowy: 

 Od 20 do 29      11 

 Od 30 do 39        5 

 Od 40 do 49        4 

 Od 50 do 59        5 

 

Liczba kobiet      11 

Liczba mężczyzn      14 

 

Stopieo niepełnosprawności uczestników WTZ: 

- znaczny       16 

- umiarkowany       9 

- lekki         0 

 

Liczba osób, które opuściły placówkę w 2010 r:     3 

Przyczyny:  stan zdrowia, problemy rodzinne, brak chęci dalszego uczestnictwa. 
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Zestawienie zbiorcze frekwencji uczestników WTZ: 

Miesiąc Liczba dni 
obecności 

Liczba dni 
nieobecności 

Frekwencja 
W  % 

styczeo 401 99 80 % 

luty 381 119 76 % 

marzec 438 137 76 % 

kwiecieo 388 137 73 % 

maj 382 118 76 % 

czerwiec 423 102 80 % 

sierpieo 436 114 79 % 

wrzesieo 426 124 77 % 

październik 395 130 75 % 

listopad 344 131 72 % 
grudzieo 295 130 70 % 

Razem         4.309                     1.341 
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Liczba uczestników dowożonych na zajęcia w WTZ – 22 / w tym 2 na 

wózku inwalidzkim/: 

Trudna    1 

Scholastykowo   3 

Laskowo    1 

Debrzno Wieś   3 

Debrzno    1 

Smolnica    1 

Winiarnia    1 

Potulice    1 

Lipka     2 

Osowo    2 

Buczek Wielki   1 

Batorowo    2 

Batorówko    3 

 

Uczestnicy przywożeni są na zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku 

O godz.8,00 i odwożeni do domów o godz.15,00. 
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KADRA WTZ 

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 11 

Liczba etatów: 8,5 

Pełen etat: Kierownik, 5-ciu terapeutów, 

½ etatu: księgowa, psycholog, fizjoterapeuta, sprzątaczka, pracownik 

gospodarczy. 

 

Wykształcenie kadry WTZ 

Wyższe -  2 osoby 

Licencjat - 1 osoba 

Średnie- 6 osób 

Zawodowe- 2 osoby 

 

W większości  kadra pracująca w WTZ jest w trakcie uzupełniania wykształcenia  

- Terapia Zajęciowa, Studium Socjoterapii i treningu interpersonalnego, Studia 

podyplomowe Oligofrenopedagogika, Studia podyplomowe Diagnoza 

Psychologiczna w praktyce klinicznej, Pedagogika specjalizacja Opiekuoczo – 

Wychowawcza. 

Ponadto  osoby zatrudnione w WTZ posiadają także ukooczone Szkoły 

Policealne na kierunkach : Asystent Osoby Niepełnosprawnej ,Opiekunka 

Środowiskowa, Pracownik Socjalny, Opiekunka Pomocy Społecznej. 

Poza tym w minionym roku wszyscy terapeuci, psycholog i kierownik 

uczestniczyli w szkoleniu z zakresu – Rehabilitacja społeczna osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 
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REALIZACJA ZADAO REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I 

ZAWODOWEJ 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00. 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w 

grupach 5-osobowych w pracowniach terapeutycznych: 

1. Gospodarstwa domowego, 

2.  komputerowej,  

3. stolarskiej,  

4. artystycznej, 

5.  przyrodniczej, 

zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programami poszczególnych 

pracowni. 

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który 

jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, 

wywiadu środowiskowego, obserwacji, działao i zachowao w Warsztacie, 

szczegółowej  punktowej oceny. 

Dobór metod i technik pracy z uczestnikami w poszczególnych pracowniach 

uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników, a 

zarazem od charakteru i profilu danej pracowni. 

 Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według 

indywidualnych potrzeb. Każdy  indywidualny program rehabilitacji i terapii 

został podzielony na działy; zaradnośd osobista i samodzielnośd, rozwój 

poznawczy, rozwój społeczny, rozwój  psychiki i motoryki, rehabilitacja 

ruchowa i usamodzielnianie przez udział w treningu ekonomicznym. Zawierają 

także  formy kontaktów z rodzicami lub opiekunami i planowane efekty 

rehabilitacji. 
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Programy te są okresowo oceniane, modyfikowane i  doskonalone. Rada 

Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów rehabilitacji każdego 

uczestnika co kwartał, co pół roku i na koniec roku. 

Kwartalna i półroczna to oceny opisowe, na koniec roku – ocena punktowa. 

Ocena punktowa 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 kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika 

Warsztatu. Stanowią one podstawę do konstruowania doskonalszych  

indywidualnych programów rehabilitacji. 

Ocena półroczna przeprowadzana jest w czerwcu, a roczna w grudniu. 

 

  W roku sprawozdawczym w ramach prowadzonej rehabilitacji  

prowadzono następujące ogólne  formy zajęd: 

 Terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa, 

 Arteterapia, 

 Ludoterapia, 

 Ergoterapia 

 Estetoterapia, 

 Biblioterapia, 

 Muzykoterapia, 

 Teatroterapia, 

 Psychoterapia i wsparcie psychologiczne, 

 Psychorysunek, 

 Socjoterapia, 

 Kinezyterapia, 

 Zajęcia rekreacyjne, 

 Turnus rehabilitacyjny, 
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 Terapia przez kontakt  z przyrodą, sylvo- i talasoterapia, 

 Hortikuloterapia, 

 Konkursy. 

Rozwijanie umiejętności życia codziennego i wyrabianie zaradności  życiowej: 

 Trening w zakresie czynności życia  codziennego, 

 Dwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, 

 Wdrażanie do dbałości o wygląd zewnętrzny, 

 Zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne 

przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu, obsługa urządzeo 

technicznych, 

 Trening ekonomiczny: nauka racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, 

nauka i rozwijanie umiejętności załatwiania spraw w urzędach, na 

poczcie, w ośrodku zdrowia, 

 Nauka odpowiedniego zachowywania się w miejscach publicznych. 

 

Kształtowanie umiejętności społecznych: 

 Rozwijanie właściwych postaw interpersonalnych, 

 Rozwijanie potrzeby integracji z grupą, podtrzymywanie właściwych 

kontaktów społecznych, 

 Umiejętnośd odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivru, 

 Trening wiedzy o sobie samym , 

 Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach 

międzyludzkich 

 Dwiczenia umiejętności komunikacyjnych, 

 Dwiczenia z orientacji przestrzennej 

 Dwiczenia w pełnieniu ról społecznych – uczestnik WTZ, domownik, 

klient, petent. 
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Pobudzanie aktywności społecznej i świadomego uczestnictwa w życiu 

społeczności : 

 Udział w imprezach kulturalnych, integracyjnych, sportowych itp. 

 Rozwijanie zainteresowao, 

 Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. 

 

W ramach prowadzonej rehabilitacji zawodowej realizowane były 

następujące bloki tematyczne: 

1.Przekazanie wiadomości teoretycznych niezbędnych w pracy zawodowej: 

 znajomośd materiałów i produktów potrzebnych przy pracy ( główne  

składniki niezbędne w pracy, zasady przechowywania produktów i materiałów, 

umiejętnośd oceny przydatności surowców do produkcji, znajomośd zasad 

doboru materiałów), 

 znajomośd przeznaczenia poszczególnych narzędzi i urządzeo, znajomośd 

obsługi, 

 znajomośd zasad BHP ( przestrzeganie higieny osobistej ,bezpieczeostwo przy 

obsłudze urządzeo i narzędzi, bezpieczeostwo na poszczególnych etapach 

wykonywanych czynności zawodowych). 

2. Rozwijanie umiejętności praktycznych: 

 planowanie ( przygotowanie materiałów, zachowanie kolejności 

wykonywania poszczególnych operacji, czas wykonywania), 

 organizacja pracy ( dobór narzędzi, właściwe posługiwanie się narzędziami, 

dbałośd o czystośd i estetykę stanowiska pracy, zachowanie bezpieczeostwa), 

 dokładnośd wykonywania czynności ( zgodnośd wykonania z założonym 

wzorcem), 

 kontrola wykonanego produktu – adekwatna  samoocena i ocena przez 

innych . 
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Rozwijanie  psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy: 

 Trening umiejętności do pracy indywidualnej i pracy w zespole, 

 Rozwijanie motywacji i tempa pracy, 

 Nabycie  umiejętności odpowiedzialności za wykonane zadanie, 

 Podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej, 

 Dwiczenia pamięci i koncentracji, 

 Dwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzenie 

powierzonego zadania do kooca, 

 Poznanie wartości pracy. 

 

Rozwijanie funkcji poznawczych: 

 Dwiczenia mowy, 

 Dwiczenia wyobraźni, 

 Dwiczenia umiejętności poznawania i nazywania uczud, 

 Dwiczenia odbierania wrażeo zmysłowych – słuchu, wzroku, dotyku, 

 Dwiczenia orientacji kierunkowej i przestrzennej, poznanie dat, pór roku, 

nazw miesięcy. 

 

W minionym roku w Warsztacie prowadzona była również rehabilitacja 

lecznicza, w ramach której realizowano następujące elementy: 

 Wyrobienie nawyku zasad prawidłowego odżywiania się i  dbałości o 

higienę osobistą, 

 Usprawnianie ruchowe, przywracanie utraconej sprawności fizycznej, 

praca nad deficytami czynnościowo – ruchowymi, zapobieganie 

narastaniu przykurczy, sterowanie procesem kompensacji, stopniowe  

zwiększanie wydolności organizmu, 
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 Udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, dwiczenia wyzwalające 

ruch, gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe, udział w olimpiadzie 

sportowej. 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE, W KTÓRYCH BRALI UDZIAŁ 

UCZESTNICY WTZ 
 

Konkursy, prezentacje o charakterze miejskim, regionalnym, wojewódzkim: 

1.Marzec 2010 r. Lipka – Udział w konkursie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce 

    „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, 

2.Kwiecieo 2010 r. Złotów – Udział w I Przeglądzie Twórczości Warsztatów  

           Terapii Zajęciowej, 

3.Czerwiec 2010 r. Lipka – Udział w konkursie Poetycko – Plastycznym 

       Zespołu Szkół w Lipce „Papież w moich oczach”, 

4.Sierpieo 2010 r. Jastrowie – Udział w konkursie Plastyczno – Poetycko – 

             Pisarskim o profilaktyce antyalkoholowej, 

5.Grudzieo 2010 r. Lipka – Udział w konkursie Gminnego Ośrodka Kultury w  

        Lipce „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”. 

 

Wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, spotkania wyjazdowe, sportowe: 

1.Luty 2010 r .Krajenka  - Bal Karnawałowy uczestników WTZ, 

2.Sierpieo 2010 r. Jastrowie –Spotkanie wyjazdowe z uczestnikami  WTZ  

             Jastrowie, 

3.Sierpieo 2010 r. – Wycieczka do Solca Kujawskiego do Parku Jurajskiego 
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4.Wrzesieo 2010r. Krajenka  - Udział w I Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych  

     O Puchar Burmistrza gminy I Miasta Krajenki, 

 

5.Wrzesieo/Październik 2010 r. – 10 osób udział w wycieczce do Ystad – Malmo 

         - Kopenhaga, 

6. Październik 2010r. Ustronie Morskie – 10 osób+opieka udział w turnusie  

            Rehabilitacyjnym, 

7.Listopad 2010 r. Złotów -  Jesienne spotkania sportowo – rekreacyjne dla  

         Osób Niepełnosprawnych „Bawmy się razem” 

8. Listopad 2010 r. Złotów – Udział w imprezie integracyjnej CIS, 

9.Grudzieo 2010 r. Złotów – Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w  

           Złotowie osób biorących udział w turnusie reh. 

 

Imprezy integracyjne: 

1.Luty 2010 r. Lipka – Impreza Walentynkowa, 

2. Maj 2010 r. Lipka – Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Razem radośniej” 

         W Gminnym Ośrodku Kultury, 

3.Maj 2010 r. Lipka – Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”  

        Organizowanej przez Biblotekę Publiczną w Lipce, 

4. Maj 2010 r. Buczek Wielki – Ognisko, jazda konna i bryczką, zabawy sportowe 

     W Gospodarstwie Agroturystycznym w Buczku, 

5.Czerwiec  2010 r. Lipka – Impreza z okazji „Dnia Dziecka” zabawy i gry,ognisko 
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6.Listopad 2010 r. Lipka – Impreza Andrzejkowa , wróżby, zabawy, 

7.Grudzieo 2010 r. Lipka – Spotkanie integracyjne u nas z uczestnikami WTZ  

        Krajenka, 

8. Grudzieo 2010 r. Lipka – spotkanie u nas na WTZ z osobami sympatyzującymi 

        z warsztatami. 

 

Programy, projekty, imprezy organizowane przez Warsztat o charakterze 

miejskim, regionalnym, lokalnym oraz  na rzecz Środowiska: 

1.Luty 2010 r. Lipka – Uroczyste Otwarcie WTZ w Lipce z zaproszonymi gośdmi, 

2.Marzec 2010 r. Lipka – Prezentacja prac uczestników i sprzedaż podczas  

    Kiermaszu wielkanocnego, 

3.Marzec 2010 r. Lipka – Pomoc przy dekorowaniu Grobu Paoskiego w Kościele, 

    Zadbanie o ład i porządek na grobach księży  

    Pochowanych na terenie przy kościelnym, 

4.Kwiecieo 2010r. Lipka – Wizyta WTZ w siedzibie Straży Pożarnej w Lipce –  

     Pogadanka Komendanta Straży + pokaz sprzętu, 

5.Kwiecieo 2010 r. Lipka – Wizyta u nas w WTZ Komendanta Posterunku Policji 

       W Lipce – pogadanka o bezpieczeostwie + pokaz, 

6.Maj 2010 r. Lipka – „Dzieo Piękności” w WZT Lipka, odwiedziny u nas pani  

       Kosmetyczki ze Złotowa, pokaz połączony z praktycznymi 

        Zajęciami malowania, upiększania, 

7.Czerwiec 2010 r. Lipka – „Sztuka Jest piękna” odwiedziny u nas na WTZ w  

        Lipce absolwentki Liceum Sztuk Pięknych w  
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      Bydgoszczy i przyszłej studentki Sztuki, 

8.Czerwiec 2010 r. Lipka – Uroczystośd pożegnania Proboszcza Parafii Lipka 

                 Ks. Marka Kosteckiego, 

9.Sierpieo 2010 r. Lipka – pomoc przy wykonaniu Gminnego Wieoca  

     Dożynkowego, 

10.Wrzesieo 2010 r. Lipka – Udział delegacji uczestników w uroczystości 

       Pod pomnikiem Wolności W Lipce upamiętniającą 

       Wybuch II Wojny Światowej, 

11. Wrzesieo 2010 r. Lipka – Zorganizowanie imprezy integracyjnej „Święto  

          Pieczonego Ziemniaka”, 

12.Październik 2010 r. Lipka – Prezentacja prac uczestników i sprzedaż podczas 

     kiermaszu jesiennego, 

     Prezentacja stroików na 1-go listopada  

               I przyjmowanie zamówieo, 

13.Październik 2010 r. Lipka – prace porządkowe wokół Kościoła i zadbanie o  

              Wygląd grobów księży pochowanych przy  

              Kościele – posprzątanie , wykonanie stroików i 

              Bukietów, zapalenie zniczy, 

14. Październik 2010 r. Lipka – zadbanie o opuszczone groby na cmentarzu  

     W Lipce – położenie stroików, zapalenie zniczy, 

15. Grudzieo  2010 r. Lipka – wykonanie świątecznych upominków i kartek  

            Z życzeniami i dostarczenie do instytucji, 

16.Grudzieo 2010 r. Lipka -  Przygotowanie i przedstawienie w Gminnym 
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        Ośrodku Kultury w Lipce „Jasełek”, połączone ze  

         Spotkaniem wigilijnym i I rocznicy istnienia WTZ  

          W Lipce – zaprosiliśmy dzieci i młodzież   

          Niepełnosprawne z Lipki, spotkanie z Mikołajem 

          Z prezentami. 

 

 

Ponadto 10 uczestników + 2 opiekunów wzięło udział w projekcie POMOCNA 

DŁOO – INTEGRACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie. 

W ramach tego projektu zgłoszone osoby pojechały na wycieczkę Ystad – 

Malmo – Kopenhaga w dniach 30.09.2010 – 03.10.2010r. oraz wyjechały na 

turnus rehabilitacyjny do Ustronia Morskiego w dniach 16-29.10.2010r., który 

był także połączony z realizacją zajęd aktywizacyjnych. 

Głównym celem turnusu było rozwijanie umiejętności społecznych 

uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów 

społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowao, a także przez udział w 

innych zajęciach przewidzianych programem turnusu, oraz poprawienie 

psychofizycznej sprawności uczestników. 

 

 

DZIAŁALNOŚD RADY PROGRAMOWEJ 

 Radę Programową tworzą następujący pracownicy  Warsztatu: 

Kierownik, terapeuci, psycholog, fizjoterapeuta. 

Przewodniczącym rady Programowej jest kierownik WTZ. 
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Działalnośd Rady Programowej ma charakter zespołowy. 

Do zadao Rady Programowej należy: 

 Kwalifikowanie nowych uczestników warsztatu, 

 Skonstruowanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacji i 

terapii, 

 Dokonywanie półrocznej, rocznej i trzyletniej oceny tych programów, 

 Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z 

treningiem ekonomicznym , 

 Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestnika z listy WTZ, 

 Podejmowanie ważnych dla warsztatu decyzji, 

 Omawianie spraw związanych z bieżącą pracą  warsztatu. 

 

Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w zależności od potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu i są udokumentowane w formie 

protokołów. 

W roku sprawozdawczym odbyło się 28 posiedzeo Rady programowej. 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI, OPIEKUNAMI  UCZESTNIKÓW 

Formy kontaktów; 

 Rozmowy indywidualne i telefoniczne, 

 Wizyty w domu rodzinnym uczestnika, 

 Korespondencja, 

 Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez 

WTZ, 

 Udzielanie informacji o przysługujących prawach lub Obowiązkach, 

 Pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych, 

 Udzielanie informacji o możliwościach otrzymania pomocy finansowej ze 

środków PFRON w ramach różnych projektów. 
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Współpraca z rodzinami, opiekunami uczestników dostosowana jest do 

realnych potrzeb wynikających z sytuacji uczestnika i  jego rodziny. 

Współpraca  ta może mied charakter pracy socjalnej i polega na pomocy 

rodzinie w załatwianiu jej podstawowych potrzeb bytowych. 

Jest to także pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników 

Warsztatu i zmniejszających skutki ich niepełnosprawności. 

Jest to także wspólne planowanie programu rehabilitacji uczestnika , spraw 

związanych z realizacją „treningu ekonomicznego”, lub na wzajemnym 

informowaniu się o sprawach ważnych dotyczących uczestnika lub jego rodziny. 

W warsztacie prowadzona jest niezbędna dokumentacja zawierająca 

informacje dotyczące współpracy z rodzinami i opiekunami uczestnika. 

Dokumentacja ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiera: daty i czas 

trwania kontaktów, formę kontaktów i czego dotyczyły, i ocenę tej współpracy. 

 

Ponadto w Warsztacie prowadzona jest wymagana dokumentacja 

administracyjna, zgodna z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

   Sporządziła: 

Kierownik WTZ w Lipce 

Urszula  Hrynkiewicz 

 

 

 



          

 


