
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ W OKONKU ZA 2010 ROK 
 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku powstał w 2005 roku i od 1 – go 

grudnia rozpoczął swoją działalność. Kierownikiem warsztatu jest Andrzej Srebr a 

jednostką organizacyjną, która utworzyła warsztat jest Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Okonku.  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku jest placówką przeznaczoną dla 25 

niepełnosprawnych uczestników miasta i gminy Okonek i gmin ościennych. Od 27 

grudnia 2010 warsztat objął terapią kolejnych pięciu uczestników z gminy Okonek w 

oparciu o własne środki finansowe.  W 2010 roku warsztat zajmował nieodpłatnie 

sześć pomieszczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury o łącznej powierzchni 143,2 

m
2
. W okresie sprawozdawczym warsztat  korzystał z samochodu Urzędu Miejskiego 

w Okonku przekazanego przez Burmistrza Okonka w użytkowanie na potrzeby 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. 

 

 

 

 

 

FINANSE WARSZTATU 

 
Podstawą finansowania działalności WTZ Okonek jest: UMOWA nr 2/2005 o 

finansowanie kosztów zorganizowania i działalności warsztatu terapii zajęciowej 

zawarta w dniu 04.10.2005 pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miejsko – Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Okonku oraz UMOWA w sprawie udzielenia dotacji zawarta w 

dniu 08 lutego 2010 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miejsko – Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Okonku i ANEKS nr 17 z dnia 10 marca 2010 do powyższej 

umowy określający kwotę środków przyznanych na działalność warsztatu w 2010 

roku. 

Na mocy Aneksu nr 17 do Umowy nr 2/2005 warsztat otrzymał środki 

finansowe w kwocie 369.900,00 zł  na działalność oraz na mocy Umowy z dnia 08 

lutego 2010 roku warsztat otrzymał dotację celową na dofinansowanie kosztów 

bieżących działalności w wysokości 72.100,00 zł, z tego: 

a. 41.100,00 zł – ze środków Powiatu Złotowskiego 

b. 31.000,00 zł – ze środków otrzymanych od Miasta i Gminy Okonek  

 

 Środki z PFRON były przekazywane kwartalnie do połowy roku a następnie co 

miesiąc, a środki samorządowe warsztat otrzymał w trzech transzach zgodnie z 

umową. Po zakończeniu rozliczanego kwartału składana była informacja z ich 

wydatkowania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie oraz 

Starostwa Powiatowego w Złotowie (dotycząca dotacji). 

Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ Okonek w 

2010 roku ze środków PFRON wyniosła: 369.816,57 zł a z otrzymanych środków 

samorządowych wyniosła 72.052,24 zł. Niewykorzystane środki finansowe oraz 
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odsetki od tych środków naliczane przez bank, warsztat przekazał na koniec roku na 

rachunek Starostwa Powiatowego w Złotowie. Szczegółowe sprawozdanie z 

wydatkowania środków finansowych w 2010 roku ze środków PFRON i 

samorządowych stanowi załącznik numer 1 do sprawozdania. 

 

 

Realizacja wydatków związanych z działalnością warsztatu ze środków 

finansowych otrzymanych z PFRON w 2010 roku: 

 

 

1. Wynagrodzenie pracowników ........................................ 76,13 % 

2. Świadczenia na rzecz pracowników ............................... 16,88 % 

3. Zużycie materiałów i energii ............................................ 0,71 % 

4. Usługi obce ....................................................................... 1,69 % 

5. Trening ekonomiczny ....................................................... 4,24 % 

6. Podróże służbowe, pozostałe koszty.. ............................... 0,35 % 

 
 

 

Wykres nr 1. 

Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych z PFRON 

w układzie rodzajowym za 2010 rok

76,1

16,9

0,71,70,4 4,2

wyngrodzenia pracowników świadczenia na rzecz pracowników

zużycie materiałów i energii usługi obce

szkolenia, podróże służb., pozost. koszty trening ekonomiczny
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Realizacja wydatków związanych z działalnością warsztatu z dotacji 

samorządowej ( środki powiatu ) w 2010 roku: 
 

 

1. Energia c.o., śr. czyst., pozost. zakupy ........................... 15,38 % 

2. Materiały do prac. w tym prac. gosp. dom. .................... 17,44 % 

3. Eksploatacja samochodu ................................................. 34,32 % 

4. Usługi obce ..................................................................... 19,08 % 

5. Wycieczki uczestników .................................................. 13,78 % 

 

 

 

 

Wykres nr 2. 

Wykorzystanie dotacji samorządowej ( środki powiatu ) w 

układzie rodzajowym za 2010 rok

15%
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energia c.o., śr. czyst., pozost. zakupy materiały do prac. w tym prac. gosp. dom. 

eksploat. samochodu usługi

wycieczki uczestn.
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Udział środków samorządowych w środkach finansowych warsztatu ogółem 

 

 

Środki PFRON; 
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Wykres nr 3.

Struktura środków finansowych Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Okonku ogółem w 2010 roku

 
 

 

 

Rozliczenie rocznego dochodu osiągniętego w 2010 roku ze sprzedaży 

produktów wykonanych przez uczestników WTZ Okonek w ramach 

realizowanego programu terapii. 

  

 
Stan finansowy Kwota całkowita zł Zadanie szczegółowe Kwota zł 

Stan początkowy na 

dzień 01.01.2010 
45,89 

  

Dochód 1549,00   

Wydatki  Bilety wstępu na 

imprezy artystyczne 
350,00 

Stan końcowy na 

dzień 31.12.2010 
1242,89 

  

 
Uzyskany dochód przeznaczony został, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na 

pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników tej placówki. 
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UCZESTNICY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OKONKU 

 
Liczba uczestników warsztatu : 25 osób (od 27 grudnia 30 osób) 

 

Liczba uczestników w przedziale wiekowym: 

do lat 20 1 

21 – 30 14 

31 – 40 6 

41 – 50 3 

51 – 60                     1 

 

Liczba kobiet 12 i mężczyzn 13 (od 27 grudnia 15 kobiet i 15 mężczyzn)  

  
 

Rodzaje niepełnosprawności (liczba osób) 
 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób Liczba osób od 27.12.2010 

Upośledzenie umysłowe 16 16 

Choroby psychiczne 2 4 

Dysfunkcje narządów ruchu 1 1 

Niepełnosprawność sprzężona 4 6 

Choroby neurologiczne 2 3 

 

 

 

 

Stopnie niepełnosprawności (liczba osób) 

 
Stopień niepełnosprawności Liczba osób  Liczba osób od 27.12.2010 

Znaczny 13 14 

Umiarkowany 12 16 

Lekki 0 0 

 
W 2010 roku nie było żadnych zmian w składzie osobowym uczestników warsztatu, 

jedynie od 27 grudnia przyjętych zostało kolejnych pięciu uczestników na nową 

pracownię.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

FREKWENCJA UCZESTNIKÓW WARSZTATU W 2010 ROKU 

 

 

 

Średnia frekwencja uczestników warsztatu w roku 2010 wyniosła 88,91 %. 

 

 

 

Przyczyną takiej frekwencji były częste choroby uczestników, hospitalizacje, sprawy 

rodzinne i osobiste.  
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Wykres nr 4. 

Frekwencja uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku w 

poszczególnych miesiącach 2010 roku w procentach
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KADRA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OKONKU 
 

 

Liczba osób zatrudnionych – 12 osób na umowę o pracę 

 

Liczba etatów – 11 
 

Rodzaj i kierunek wykształcenia kadry WTZ 

 

 

 

Stanowisko Wykształcenie, kwalifikacje 

kierownik Wyższe, kierunek administracja ogólna i zarządzanie 

zasobami pracy 

psycholog Wyższe, z przygotowaniem klinicznym i 

pedagogicznym 

instruktor terapii 

zajęciowej 

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Terapii 

Zajęciowej 

instruktor terapii 

zajęciowej 

Średnie,  zawód - asystent osoby niepełnosprawnej, 

Policealne Studium Zawodowe Terapii Zajęciowej 

instruktor terapii 

zajęciowej 

Średnie techniczne, zawód – asystent osoby 

niepełnosprawnej, Policealne Studium Zawodowe 

Terapii Zajęciowej 

instruktor terapii 

zajęciowej 

Wyższe kierunek pedagogika opiekuńczo – 

wychowawcza 

instruktor terapii 

zajęciowej 

Średnie, w trakcie studia wyższe na kierunku 

pedagogika, kształcenie zintegrowane i terapia 

pedagogiczna 

instruktor terapii 

zajęciowej 

Średnie + Policealne Studium Zawodowe o profilu 

fizjoterapia, masaż leczniczy, Policealne Studium 

Zawodowe Terapii Zajęciowej 

specjalista ds. 

rehabilitacji  

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Terapii 

Zajęciowej, PSZ o profilu fizjoterapia 

księgowy Średnie, samodzielny księgowy 

kierowca Zawodowe, uprawnienia do przewozu osób 

sprzątaczka Średnie  
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Uczestnictwo pracowników WTZ w szkoleniach: 
 

Stanowisko Tytuł kursu / szkolenia Termin 

Dofinansowanie 

ze środków 

PFRON w zł 

Księgowy,  

Kierownik 

Wydatki strukturalne – 

środki unijne – 

sporządzanie 

sprawozdań RB - WS 

15 marzec 

2010 
0 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku jest placówką pobytu dziennego, czynną od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7
00

 - 15
00

. 

Zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi na poszczególnych pracowniach 

odbywają się w godzinach od 8
00

 do 15
00

. 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w 

grupach pięcioosobowych w następujących pracowniach terapeutycznych: 

 Gospodarstwa domowego i zaradności życiowej 

 Plastyczno – artystycznej 

 Komputerowej 

 Stolarskiej 

 Poligraficzno – drukarskiej 

 Komunikacji społecznej od 27 grudnia 2010 

oraz grupach terapeutycznych zgodnie z tygodniowymi planami działalności 

poszczególnych pracowni i programem rehabilitacji ruchowej.  

 

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest 

tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, informacji 

uzyskanych od rodziców i opiekunów prawnych, obserwacji, działań i zachowań w 

warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. 

Program jest realizowany w poszczególnych pracowniach według indywidualnych 

potrzeb. 
 

Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno – 

socjoterapeutyczna oraz rehabilitacja lecznicza w zakresie kinezyterapii. 

 

Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku. 
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Realizowane w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Okonku indywidualne formy 

rehabilitacji i terapii są autorskimi programami tej placówki, są okresowo oceniane, 

modyfikowane i doskonalone. 

Rada Programowa warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego 

uczestnika co pół roku. Jest to ocena punktowa i opisowa. 

Punktowa ocena postępów uczestnika prowadzona jest według systemu 

zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 

Warszawie. Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Bardzo pomocny 

w dokonywaniu ocen półrocznej i rocznej jest program „Terapia”, który pozwala na 

wizualizację procesu rehabilitacji w poszczególnych dziedzinach i obrazuje 

kompleksowo dynamikę postępów uczestnika warsztatu. Wnioski z dokonywanych 

cyklicznie ocen stanowią podstawę do konstruowania doskonalszych indywidualnych 

programów rehabilitacji.  

Ocena półroczna przeprowadzana jest w lipcu, a roczna w styczniu.  

Oceny postępów uczestników w zakresie prowadzonej rehabilitacji zawodowej 

dokonano w następujących dziedzinach: 

o Samowystarczalność 

o Zasoby 

o Postawa zawodowa 

o Tempo pracy 

o Motoryka 

o Akceptacja współpracowników 

o Stosunek do opiekuna pracy 

o Wrażenie ogólne 

W zakresie postępów w prowadzonej rehabilitacji ogólnej ocenie poddano następujące 

dziedziny: 

o Ogólny stan zdrowia 

o Higiena osobista 

o Czynności życia codziennego i ogólna zaradność 

o Sprawność motoryczna 

o Dojrzałość i umiejętności zawodowe 

o Sfera intelektualna 

o Sfera społeczna 

o Sfera emocjonalno - motywacyjna 
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OCENA POSTĘPÓW REHABILITACJI ZAWODOWEJ, OGÓLNEJ I 

SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW WARSZTATU W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

 
W zakresie rehabilitacji zawodowej postępy poczyniło jedenastu uczestników: 

  

 Uczestnik akta osobowe VII/X/2006 

 Uczestnik akta osobowe I/XXV/2009 

 Uczestnik akta osobowe III/X/2006 

 Uczestnik akta osobowe XII/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe XVI/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe VI/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe III/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe II/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe I/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe II/XXV/2009 

 Uczestnik akta osobowe VIII/X/2006 

 

 

W zakresie rehabilitacji ogólnej i społecznej postępy poczyniło czternastu 

uczestników: 

 

 Uczestnik akta osobowe VII/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe I/X/2008 

 Uczestnik akta osobowe X/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe XI/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe XIII/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe XX/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe I/X/2007 

 Uczestnik akta osobowe IV/X/2006 

 Uczestnik akta osobowe III/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe II/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe III/X/2007 

 Uczestnik akta osobowe IV/X/2005 

 Uczestnik akta osobowe II/XXV/2009 

 Uczestnik akta osobowe II/X/2007 

 

 

 
Szczegółowy opis postępów wszystkich uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Okonku w roku 2010 zawiera załącznik numer 2 do sprawozdania. 
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RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH 

 

Ogólne usprawnianie psychofizyczne 
 

Formy zajęć: 

 Biblioterapia – poprzez czytanie przez terapeutów i uczestników utworów 

literackich oraz aktywne ich słuchanie 

 Psychoterapia i wsparcie psychologiczne – codzienny kontakt psychologa z 

uczestnikami i pracownikami warsztatu i pomoc w rozwiązywaniu problemów 

 Socjoterapia – poprzez codzienny kontakt ze środowiskiem lokalnym 

 Kinezyterapia – poprzez zajęcia ruchowe zgodnie z programem rehabilitacji 

ruchowej 

 Aromaterapia – poprzez rozwijanie wrażliwości zmysłu węchu na zajęciach i w 

czasie wspólnych wycieczek  

 Logopedia – w zakresie poprawy komunikacji werbalnej  

 Terapia przez kontakt z przyrodą 

 Przygotowanie do pracy 

 Zajęcia rekreacyjne 

 Konkursy 
 

 

Rozwijanie umiejętności życia codziennego 

 

Formy zajęć: 

 

o Trening w zakresie czynności życia codziennego 

o Ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej 

o Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego 

o Zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzenie 

posiłków, prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i 

audiowizualnych 

o Trening ekonomiczny w zakresie gospodarowania własnymi środkami 

finansowymi, planowania zakupów oraz oszczędzania 

o Umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivru 

 

W zakresie przygotowania do życia w środowisku społecznym warsztat prowadził 

zajęcia w zakresie: 

 

o Ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych 

o Ćwiczenia umiejętności komunikowania się przez Internet 

o Trening umiejętności interpersonalnych 

o Trening wiedzy o samym sobie 

o Trening mediacji i negocjacji 
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Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy 

 

Formy zajęć: 

 Trening przygotowania do podjęcia pracy 

 Trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za 

wykonywane zadania 

 Rozwijanie motywacji tempa pracy 

 Ćwiczenia koncentracji i pamięci 

 Ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i 

wykonywania zadań 

 Ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy 

 Ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego 

zadania do końca 

 

 

Rozwijanie umiejętności zawodowych 

 

Formy zajęć: 

 Zajęcia gastronomiczne i kuchenne 

 Zajęcia plastyczne z zastosowaniem technik malarskich, kaligrafii, 

modelowania w gipsie, wyklejania techniką kolażu, szkiców, malowania na 

szkle, orgiami,  rzeźby, wyklejania techniką decoupage, wyszywania na płótnie 

 Stosowanie technik komputerowych i multimedialnych, w tym stosowanie 

specjalistycznych programów użytkowych Internetu 

 Zajęcia techniczne z zastosowaniem różnorodnych technik stolarskich, obróbki 

drewna, sklejki i płyty meblowej, łączenia drewna, sklejki oraz płyty meblowej, 

lakierownia, strugania, szlifowania, frezowania, wiercenia otworów, 

konserwowania materiału itp. 

 Zajęcia techniczne z zastosowaniem gilotyny do papieru, bindownicy, 

laminatora, obsługa aparatów cyfrowych, nauka odpowiedniego zastosowania 

programów do obróbki zdjęć, formatowanie zdjęć do wizytówek, dyplomów, 

plakatów 
 

 
Rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii 

 

Formy zajęć: 

 Ćwiczenia rozwijania wrażliwości słuchowej 

 Ćwiczenia rozwijania wrażliwości dotykowej 

 Ćwiczenia rozwijania wrażliwości węchowej 

 Ćwiczenia percepcji wzrokowej 

 Ćwiczenia kompleksowego odbierania wrażeń zmysłowych, wyobraźni 

 Ćwiczenia mowy i dykcji 

 Ćwiczenia orientacji kierunkowej i przestrzennej 
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Treningi umiejętności zachowań społecznych 

 
 Trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej 
 Trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia 
 Trening zachowań rynkowych i ekonomicznych 

 

RODZAJ ORGANIZOWANYCH DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA 

UCZESTNIKÓW WARSZTATU 

 
Imprezy poznawcze, kulturalne i sportowe w których wzięli udział uczestnicy: 

 

 Marzec - wycieczka nad morze do miejscowości Chłopy, trzydniowy pobyt w 

Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Ledan” w okresie przed 

turnusami z wykorzystaniem całego dostępnego pakietu zabiegów 

rehabilitacyjnych dla wszystkich uczestników wycieczki 

 Turniej tenisa stołowego dla uczestników warsztatu 

 Wizyta gościa z Ukrainy i wymiana doświadczeń z zakresu pracy z osobami 

niepełnosprawnymi 

 Maj – prezentacja multimedialna z okazji Dnia Matki, uczestnicy warsztatu 

przygotowali swoim mamom pamiątkowe upominki oraz występ artystyczny w 

„Leśnej Klasie” Nadleśnictwa Okonku połączone z pieczeniem kiełbasek przy 

ognisku 

 Udział warsztatu w I Przeglądzie Artystycznym Warsztatów Terapii Zajęciowej 

powiatu złotowskiego w Złotowie 

 Czerwiec – udział uczestników warsztatu w III Wałeckich Spotkaniach 

Artystycznych dla Osób Niepełnosprawnych „Con Anima” w Wałczu z 

widowiskiem słowno – tanecznym „Kochaj”  

 Udział warsztatu w „Dniach Okonka” i prezentacja wyrobów 

 Udział uczestników warsztatu w Przeglądzie Artystycznym dla Osób 

Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej 

 Wizyta grupy teatralnej z Krakowa i udział uczestników warsztatu w spektaklu 

 Sierpień - wycieczka do Bornego Sulinowa na Zlot Militariów 

 Piesza wycieczka w dolinę pięciu rzek 

 Wycieczka do Szczecinka na wyciąg dla narciarzy wodnych i spacery po parku 

 Wycieczka do Jastrowia nad jezioro 

 Wycieczka do Fojutowa – zwiedzanie akweduktu na skrzyżowaniu dwóch rzek 

oraz zwiedzanie Chojnic 

 Wycieczka do Chocza k/Józefowa do Wioski Indian – największej wioski w 

Europie i zabawy kowbojsko – indiańskie zakończone wspólnym posiłkiem 

 Udział warsztatu w I Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Krajence – 

zajęliśmy II-gie miejsce 

 Udział warsztatu w Dożynkach Gminnych w Ciosańcu (pomoc w  

przygotowaniu dekoracji sceny oraz stanowisko dożynkowe przed estradą )  i 

prezentacja wyrobów 
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 Udział warsztatu w Przeglądzie Twórczości Integracyjnej w Czarnem – 

otrzymaliśmy wyróżnienie za widowisko słowno – taneczne pt. „Kochaj” 

 Prezentacja wyrobów WTZ na Zawodach Jeździeckich Północnej Wielkopolski 

(warsztat wykonał pamiątkowe statuetki) 

 Udział warsztatu w VIII Jesiennych Spotkaniach Sportowo - Integracyjnych 

„Bawmy się razem” w Złotowie 

 Piesze wycieczki nad okoliczne jeziora, lasy i poznawanie okolic 

 Kiermasze i wyprzedaż wyrobów warsztatu  

 Wspólna wigilia z zaproszonymi gośćmi: Burmistrzem Okonka, 

Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz naszą Panią Dyrektor MGOK w Okonku 

 Uczestnicy warsztatu nadal redagują czasopismo (dwumiesięcznik) opisujące 

sprawy i wydarzenia warsztatowe pt. „Co u nas piszczy?” Warsztatowa 

Gazetka WTZ-ka 
 

 

 

 

 

 

TRENING EKONOMICZNY 

 
        W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Okonku uczestnicy otrzymują w ramach 

treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w 

placówce regulaminem wypłat środków na ten cel. 

Wysokość środków finansowych na trening ekonomiczny ustala Rada Programowa 

WTZ i zatwierdza Kierownik warsztatu pod koniec każdego miesiąca. 

Dla każdego uczestnika prowadzony jest indywidualny zeszyt rozliczeń tych środków. 

Podstawą rozliczenia jest faktura, paragon lub oświadczenie uczestnika lub jego 

opiekuna o celowości wydatkowanych środków lub celowości oszczędzania. 
 

 

 

PROWADZONA W WARSZTACIE DOKUMENTACJA MERYTORYCZNA 

 
 Regulamin Organizacyjny Warsztatu 

 Regulamin wypłat środków finansowych w ramach „treningu ekonomicznego” 

 Kronika warsztatu 

 Dokumentacja stanowiąca podstawę do zakwalifikowania osoby 

niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie 

 Karty informacyjne uczestników 

 Ankiety oceny pracy warsztatu 

 Punktowe oceny postępów w rehabilitacji zawodowej i ogólnej 

 Indywidualne programy rehabilitacji i terapii uczestników 

 Protokóły zebrań Rady Programowej warsztatu z uwzględnieniem spotkań z 

rodzicami lub opiekunami prawnymi 
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RADA PROGRAMOWA WARSZTATU 

 

 

Radę programową warsztatu tworzą następujący pracownicy: 

 Kierownik 

 Instruktorzy terapii zajęciowej 

 Specjalista ds. rehabilitacji i rewalidacji 

 Psycholog 

Przewodniczącym Rady Programowej jest kierownik warsztatu. 

 

Posiedzenia Rady Programowej WTZ odbywają się systematycznie i są 

udokumentowane w formie protokołów. 

W roku 2010 odbyło się 11 posiedzeń Rady. 
 

 

Rada Programowa wykonuje następujące zadania: 

 

 Kwalifikuje nowych uczestników warsztatu 

 Podejmuje decyzje o wykreśleniu z listy uczestników 

 Przygotowuje roczne indywidualne programy rehabilitacji i terapii dla 

uczestników warsztatu 

 Ustala składy osobowe poszczególnych grup terapeutycznych 

 Określa wysokość otrzymywanych środków finansowych przez uczestników  w 

ramach treningu ekonomicznego 

 Dokonuje co najmniej raz w roku okresowej oceny realizacji indywidualnego 

programu rehabilitacji i terapii 

 Co trzy lata dokonuje kompleksowej oceny realizacji indywidualnych 

programów rehabilitacji i terapii 
 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI LUB OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW 

 

Formy kontaktów i współpraca z rodzinami uczestników: 

 Indywidualne rozmowy ( rozmowy w domach uczestników jak i w warsztacie 

w zależności od sytuacji i możliwości ) 

 Rozmowy telefoniczne 

 Wizyty w domach rodzin uczestników  

 Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez warsztat 

 Praca socjalna – pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych i 

załatwianiu spraw urzędowych  

 Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy finansowej ze 

środków PFRON w ramach programów celowych i związana z tym pomoc w 

załatwianiu formalności 

 Pomoc w załatwianiu formalności dotyczących turnusów rehabilitacyjnych 

 Pomoc w organizacji profilaktyki prozdrowotnej 

 Udzielanie informacji o przysługujących prawach 
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Warsztat współpracuje ze środowiskiem lokalnym: 

 

o - publiczną administracją samorządową (pomoc w organizacji zawodów 

jeździeckich, dożynek lokalnych, dni Okonka, wykonywanie 

pamiątkowych upominków, wizytówek, dyplomów na zawody sportowe, 

zaproszeń, kartek okolicznościowych) 

o - sponsorami (Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej „Szałer” w 

Radawnicy, Pilski Bank Żywności, sklepy  spożywcze) 

o - instytucjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

o – wykonanie dwóch domków dla bezdomnych kotów dla Towarzystwa 

Przyjaciół Zwierząt z powierzonego materiału 

o – wykonanie osłon na grzejniki do Przedszkola w Borucinie z 

powierzonego materiału 
  

 

 

 

Sporządził: Andrzej Srebr 
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Załącznik Nr 1 
 

 

 

 

 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

W OKONKU ZA 2010 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY 

 
 

DOTACJA 

 

PLAN 

 

WYKONANIE 

 

% 

 

PFRON 
 

369.900,00 

 

369.816,57 

 

99,98% 

ŚRODKI 

SAMORZĄDOWE 
 

72.100,00 

 

72.052,24 

 

99,93% 

 
RAZEM  

442.000,00 

 

441.868,81 
 

99,97% 
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WYDATKI 

 

 
 

 

 

 

ZE ŚRODKÓW PFRON 
 

 

 

KONTO 

 

TREŚĆ 

 

PLAN 

 

WYKONANIE 

 

% 

 

401 

Zużycie materiałów i 

energii 

 

2.975,00 

 

2.964,51 

 

99,65% 

 

402 

 

Usługi obce 

 

22.020,00 

 

22.018,36 

 

99,99% 

 

404 

 

Wynagrodzenia 

 

281.625,00 

 

281.555,11 

 

99,98% 

 

405 

Świadczenia na rzecz 

pracowników 

 

62.412,00 

 

62.411,20 

 

100,00% 

 

407 

 

Podróże służbowe 

 

360,00 

 

359,39 

 

99,83% 

 

409 

 

Pozostałe koszty 

 

508,00 

 

508,00 

 

100 % 

 

RAZEM 

 

369.900,00 

 

369.816,57 

 

99,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

REALIZACJA WYDATKÓW 

 

Z DOTACJI   PFRON 

 

PRZEDSTAWIA SIĘ  NASTĘPUJĄCO: 
 

 

 

 

· usługi komunalne ............................................................................... 341,31 

· środki czystości .................................................................................. 126,44 

· materiały i artykuły do pracowni terapeutycznych ............................ 727,57 

· pozostałe zakupy ............................................................................. 1.769,19 

 

· usługi telekomunikacyjne ................................................................ 3.268,10 

· szkolenia i badania pracowników ...................................................... 420,00 

· prowizja bankowa ............................................................................... 933,46 

· trening ekonomiczny ..................................................................... 15.700,00 

· usługi informatyczne.. ........................................................................ 671,00 

· pozostałe usługi ............................................................................... 1.025,80 

 

· wynagrodzenia ............................................................................. 281.555,11 

· ubezpieczenia społeczne................................................................ 51.034,76 

· odpis na ZFŚS ............................................................................... 11.376,44 

 

· podróże służbowe ............................................................................... 359,39 

 

· ubezpieczenie uczestników ................................................................ 508,00 

 

 

 

Planowane wydatki z dotacji w wysokości 369.900,00 zł zrealizowano w kwocie 

369.816,57 zł tj. 99,98%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 83,43 zł 

oraz dopisane odsetki na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 108,06 zł zostały 

przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Złotowie. 
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WYDATKI 

 

 

 

 

 
ŚRODKI SAMORZĄDOWE 

 

 

 

 

KONTO 

 

TREŚĆ 

 

PLAN 

 

WYKONANIE 

 

% 

 

401 

 

Zużycie materiałów i energii 
 

45.413,00 

 

45.384,79 

 

99,94% 

 

402 

 

Usługi obce 
 

16.510,00 

 

16.491,39 

 

99,89% 

 

407 

 

Podróże służbowe 
 

250,00 

 

249,06 

 

99,62% 

 

409 

 

Pozostałe koszty 

 

9.927,00 

 

9.927,00 

 

100% 

 

RAZEM 

 

72.100,00 

 

72.052,24 

 

99,93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW 

 

Z DOTACJI ŚRODKÓW SAMORZĄDOWYCH 
 

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJĄCO: 

 

 

 

 

- materiały do samochodu ......................................................... 2.752,73 

- materiały do pracowni terapeutycznych ................................. 4.637,00 

- energia cieplna ........................................................................ 8.392,72 

- artykuły żywnościowe............................................................. 7.929,65 

- paliwo .................................................................................... 18.986,80 

- środki czystości ....................................................................... 1.266,85 

- pozostałe zakupy ..................................................................... 1.419,04 

 

- eksploatacja samochodu .......................................................... 2.991,87 

- prowizja bankowa ...................................................................... 216,16 

- usługi telekomunikacyjne .......................................................... 672,44 

- usługi informatyczne .................................................................. 175,68 

- pozostałe usługi ..................................................................... 12.435,24 

 

- podróże służbowe ....................................................................... 249,06 

 

- wycieczki uczestników ........................................................... 9.927,00 

 

 

 

Planowana dotacja ze Środków Samorządowych wynosiła 72.100,00 zł; wydatki 

zrealizowano w wysokości 72.052,24 zł tj. 99,93 % . 

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 47,76 zł przekazano na konto 

Starostwa Powiatowego w Złotowie wraz z dopisanymi odsetkami na dzień 

31.12.2009 r. w wysokości 33,09 zł. 

 

 
Sporządziła: D.Adamczyk 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ W OKONKU ZA 2010 ROK 
 

 

Szczegółowy opis postępów w rehabilitacji zawodowej, ogólnej i społecznej 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. 

 

 

Uczestnik akta osobowe nr VIII/X/2006 (Mieczysław K.) 

Stabilizacja w zakresie zdrowia psychicznego, systematyczne leczenie,  

poprawa w zakresie wglądu w chorobę; w sferze zawodowej-mniejszy opór przed  

nowymi zadaniami 

Wskazania do dalszej terapii – praca nad postawą zawodową (dokładność, jakość 

wykonywanych prac), działania arytmetyczne, nad poczuciem własnej wartości. 

 

Uczestnik akta osobowe nr V/X/2006 (Małgorzata Ł.) 

Stabilizacja w zakresie zdrowia psychicznego, systematyczne leczenie,  

poprawa w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, poprawa wizerunku własnej 

osoby, zachowań prozdrowotnych 

Wskazania do dalszej terapii – praca nad postawą zawodową, sferą emocjonalną  

rozwój zainteresowań. 

 

Uczestnik akta osobowe nr VII/X/2006 (Sebastian C.) 

Poprawa w zakresie postawy zawodowej (dokładność, dobór odpowiednich technik  

do wykonywanego zadania),  kontaktów interpersonalnych 

Wskazania do dalszej terapii – postawa zawodowa (pewność siebie, działania 

arytmetyczne), sfera społeczna (radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach). 

 

Uczestnik akta osobowe nr I/XXV/2009 (Iwona K.) 

Poprawa w sferze zawodowej (dokładność, wytrwałość, sfera poznawcza),  

w sferze społecznej (odpowiedzialność, komunikowanie się) 

Wskazania do dalszej terapii – postawa zawodowa (współpraca,  koncentracja) 

sfera społeczna( komunikacja interpersonalna), ogólna (poprawa kondycji 

psychofizycznej, nawyki prozdrowotne). 

 

Uczestnik akta osobowe nr III/X/2006 (Łukasz B.) 

Poprawa w sferze zawodowej (umiejętności dot. obsługi sprzętu komputerowo-

poligraficznego, programów) 

Wskazania do dalszej terapii (praca nad kompetencjami w sferze zawodowej-

staranność, wytrwałość, samokontrola) 

w sferze społecznej( odpowiedzialność, umiejętności interpersonalne) 

w sferze ogólnej(kondycja psychofizyczna, nawyki prozdrowotne).  
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Uczestnik akta osobowe nr I/X/2006 (Mateusz W.) 

Stabilizacja sfery społecznej, zawodowej,  

Wskazania do dalszej terapii – utrwalanie umiejętności, funkcji poznawczych, 

rehabilitacja lecznicza, praca nad kondycją psychofizyczną. 

 

Uczestnik akta osobowe nr VII/X/2005 (Elwira K.) 

Poprawa w zakresie rehabilitacji leczniczej i ogólnej (stabilizacja w zakresie zdrowia 

psychicznego, systematyczne leczenie) 

Wskazania do dalszej terapii – praca nad sferą zawodową (inicjatywa własna, 

wytrwałość, samokontrola), społeczną-poczucie własnej wartości, aktywizacja 

społeczna. 

 

Uczestnik akta osobowe nr I/X/2008 (Tomek S.) 

Poprawa w sferze społecznej (w relacjach interpersonalnych, obniżenie poziomu lęku 

przed  nowymi sytuacjami) 

Wskazania do dalszej terapii-postawa zawodowa(umiejętności poznawcze, 

wytrwałość, kondycja psychofizyczna), ogólna-(sfera emocjonalno-motywacyjna). 

 

Uczestnik akta osobowe nr X/X/2005 (Mariusz O.) 

Postępy w rehabilitacji ruchowej i ogólnej (większa samodzielność w czynnościach  

życia codziennego) 

Wskazania do dalszej terapii – dalsza praca nad kondycją psychofizyczną, praca nad 

sferą zawodową i społeczną. 

 

Uczestnik akta osobowe nr XI/X/2005 (Natalia P.) 

Poprawa w zakresie kontaktów społecznych, w rehabilitacji ruchowej  

Wskazania do dalszej terapii –  praca metodą integracji sensorycznej, metodą 

Weroniki Sherborne i kinezjologii edukacyjnej. 

 

Uczestnik akta osobowe nr XII/X/2005 (Piotr S.) 

Poprawa w zakresie sfery zawodowej (cierpliwość, wytrwałość w wykonywaniu 

podejmowanych zadań), w sferze rehabilitacji leczniczej  

Wskazania do dalszej terapii – praca nad kondycją psychofizyczną, sferą społeczną, 

stymulacja sfery poznawczej. 

  

Uczestnik akta osobowe nr XIII/X/2005 (Anida S.) 

Poprawa w zakresie sfery społecznej-( poczucia przynależności do grupy) 

Wskazania do dalszej terapii – wydłużanie czasu koncentracji na zadaniu, wspieranie 

rozwoju samodzielności, kompensacja zaburzeń percepcyjnych. 
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Uczestnik akta osobowe nr XVI/X/2005 (Małgosia W.) 

Poprawa w zakresie postawy zawodowej i sfery emocjonalno – motywacyjnej 

Wskazania do dalszej terapii – postawa stymulacja sfery poznawczej, rozwój 

zainteresowań i umiejętności interpersonalnych.  

 

Uczestnik akta osobowe nr XX/X/2005 (Marcin Z.) 

Poprawa w zakresie kondycji psychofizycznej i rehabilitacji ogólnej 

Wskazania do dalszej terapii – dalsza praca nad sferą emocjonalną i komunikacją 

interpersonalną, obserwacja stanu psychicznego oraz postawą zawodową,  

 

Uczestnik akta osobowe nr VI/X/2005 (Darek K.) 

Poprawa w zakresie sfery emocjonalno-motywacyjnej, postawy zawodowej 

(dokładność, jakość wykonywanej pracy) 

Wskazania do kontynuacji terapii- rozwój zainteresowań, organizacja czasu wolnego, 

umiejętności komunikacyjne, poprawa kondycji psychofizycznej. 

 

Uczestnik akta osobowe nr I/X/2007 (Ania P.) 

Poprawa w zakresie rehabilitacji ogólnej i leczniczej  

Wskazania do dalszej terapii – praca nad sferą społeczną, w zakresie kontaktów 

interpersonalnych, organizacji wolnego czasu, nad postawa zawodową-(inicjatywa, 

kreatywność.  

 

Uczestnik akta osobowe nr IV/X/2006 (Wiesia B.) 

Poprawa w zakresie kontaktów społecznych, interpersonalnych i sfery emocjonalnej 

Wskazania do kontynuacji terapii–praca nad kondycją psychofizyczną i postawą 

zawodową. 

 

Uczestnik akta osobowe nr III/X/2005 (Ewa F.) 
Poprawa w zakresie ogólnej zaradności i czynnościach życia codziennego, sprawności 

psychomotorycznej i w zakresie sfery społecznej, 

Wskazania do kontynuacji – podnoszenie poziomu umiejętności poznawczych, 

stymulacja percepcji wzrokowo – słuchowej, komunikacja interpersonalna, praca nad 

poczuciem własnej wartości. 

 

Uczestnik akta osobowe nr II/X/2005 (Ewa D.) 

Poprawa w zakresie sfery społecznej i postawy zawodowej (cierpliwość, wytrwałość) 

Wskazania do dalszej terapii – kształtowanie umiejętności poznawczych, wydłużanie              

czasu koncentracji i uwagi, praca w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowej i nad 

kondycją psychofizyczną. 
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Uczestnik akta osobowe nr I/X/2005 (Kamil C.) 

Poprawa w zakresie postawy zawodowej-(dokładności i tempa pracy, nowych 

inicjatyw) oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej 

Wskazania do kontynuacji – praca nad poczuciem własnej wartości, sferą społeczną 

(komunikacja interpersonalna, zainteresowania i organizacja czasu wolnego). 

 

Uczestnik akta osobowe nr III/X/2007 (Tadeusz K.) 

Poprawa w zakresie rehabilitacji ogólnej (zmiana nawyków, zachowań, umiejętności 

poznawczych) oraz rehabilitacji leczniczej (systematyczne leczenie) 

Wskazania do dalszej terapii– praca nad postawą zawodową, kondycją psychofizyczną 

i zachowaniami prozdrowotnymi. 

 

Uczestnik akta osobowe nr IV/X/2005 (Agata G.) 

Poprawa w sferze społecznej i w zakresie czynności samoobsługowych, umiejętności  

poznawczych 

Wskazania do kontynuacji terapii–praca nad kondycją psychofizyczną  

oraz umiejętnościami poznawczymi, sferą zawodową. 

 

Uczestnik akta osobowe nr II/XXV/2009 (Ania O.) 

Poprawa w zakresie sfery społecznej-(wyjście z domu, nawiązanie kontaktów  

z innymi ludźmi) i niektórych umiejętności sfery zawodowej 

Wskazania do dalszej terapii – rehabilitacja lecznicza, zachowania prozdrowotne  

oraz rozwój zainteresowań i umiejętności interpersonalnych. 

 

Uczestnik akta osobowe nr V/X/2005 (Marcin J.) 

Poprawa w zakresie czynności samoobsługowych, współdziałania w grupie 

i kontaktów interpersonalnych,  

Wskazania do dalszej terapii praca nad postawą zawodową-(wykonywanie poleceń, 

współpraca) i sfera społeczna, działania kompensacyjne. 

 

Uczestnik akta osobowe nr II/X/2007 (Irek C.) 

Poprawa w zakresie sfery społecznej i rehabilitacji ogólnej-(odpowiedzialność,  

zaradność życiowa, zachowania adekwatne do sytuacji) 

Wskazania do kontynuacji terapii-praca nad postawą zawodową oraz sferą 

motywacyjno-emocjonalną, komunikacją interpersonalną. 

 

 

 

Sporządził : Elżbieta Mikita 
  

Okonek 28.01.2011 


