Uchwała Nr XXI.22.2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Zochcinku za 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 10a ust. 1 w zw.
z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
w zw. z § 21 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
Rada Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku w 2015 roku.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI.22.2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Roczne sprawozdanie z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków
finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku za rok 2015.

A. Część finansowa
Rozliczenie roczne oraz informacja o wykorzystaniu
przez Warsztat środków finansowych
z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży
produktów wykonanych przez uczestników.
Zawiera:


Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS
w Zochcinku za 2015 rok - finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu
Powiatu.



Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS
w Zochcinku za 2015 rok - finansowanie ze środków PFRON.



Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS
w Zochcinku za 2015 rok - finansowanie ze środków Budżetu Powiatu.



Zestawienie dochodów Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku
za 2015 rok.



Rozliczenie kosztów uzyskanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS
w Zochcinku ze sprzedaży prac artystycznych za 2015 rok.

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2015 rok
finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu Powiatu
Treść

Plan środków
(kwota w zł)

Wykonanie
(kwota w zł)

37 400,00

37 400,00

581 877,00

581 877,00

Lp.

§

1

3110

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny

2

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

41 208,50

41 208,50

4

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

106 280,96

106 280,96

5

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 232,80

13 232,80

6

4210
w tym:

229 743,94

7

4260
w tym:

8

4270

Zakup materiałów i wyposażenia
Materiały do terapii
Paliwo
Wyposażenie
Artykuły remontowe
Części i akcesoria do samochodów służbowych
Odzież ochronna
Artykuły biurowe i komputerowe
Środki czystości
Integracja
Pozostałe
Zakup energii
Energia elektryczna
Woda
Zakup usług remontowych

5 037,47

229 743,94
21 559,70
49 703,67
115 210,47
9 328,89
7 233,55
2 026,72
5 386,67
5 055,05
4 687,00
9 552,22
37 466,31
33 088,05
4 378,26
5 037,47

9

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 463,00

1 463,00

10

4300
w tym:

Zakup usług pozostałych
Opłaty pocztowe
Wywóz nieczystości
Wycieczki
Kanalizacja
Pozostałe

53 004,01

53 004,01
666,25
1 900,00
32 965,00
4 446,05
13 026,71

11

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 551,72

3 551,72

12

4410

Podróże służbowe krajowe

1 476,60

1 476,60

13

4430

Różne opłaty i składki

8 060,18

8 060,18

14

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

32 052,11

32 052,11

15

4480

Podatek od nieruchomości

4 332,00

4 332,00

16

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

315,05

315,05

17

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 380,00

5 380,00

18

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

6 059,35

6 059,35

1 167 941,00

1 167 941,00
1 045 840,74

RAZEM KOSZTY
Wpływy środków PFRON

37 466,31

Wpływy środków z Budżetu Powiatu
Odsetki bankowe I+II+III+IV kwartał 2015r.
Odsetki za IV kwartał 2015r. (przekazane na rachunek Starostwa)
Zwrot dotacji (przekazanie na rachunek Starostwa) – niezrealizowany plan dochodów ze sprzedaży prac
wykonanych przez uczestników WTZ
RAZEM WPŁYWY

122 326,00
1 606,44
-519,18
-1 313,00
1 167 941,00

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2015 rok
finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu Powiatu

Koszty działalności warsztatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Powiatu

Wykonanie
(w zł)

a. wynagrodzenie pracowników warsztatu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, ze
składnikami na ubezpieczenie społeczne. Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

780 710,72

b. koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do
funkcjonowania warsztatu,

219 890,71

c. koszty dowozu uczestników lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu
rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu,

67 529,87

d. koszty szkoleń pracowników warsztatu, ściśle związane z działalnością warsztatu (z wyłącz.
opłat za dokształcanie),

5 380,00

e. koszty ubezpieczenia uczestników,

1 250,00

f. koszty ubezpieczenia mienia

1 255,00

g. koszty tzw. „treningu ekonomicznego”,

37 400,00

h. koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu,

32 965,00

i. koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym pracowni gospodarstwa domowego.

21 559,70

RAZEM

1 167 941,00

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2015 rok
finansowanie ze środków PFRON
Lp.

§

Treść

1

3110

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny

2

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3

4040

4

Plan środków Wykonanie
(kwota w zł) (kwota w zł)
37 400,00
37 400,00
559 085,00

559 085,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

41 208,50

41 208,50

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

106 280,96

106 280,96

5

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 232,80

13 232,80

6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

131 522,94

131 522,94

w tym:

7

4260
w tym:

Materiały do terapii
Paliwo
Wyposażenie
Artykuły remontowe
Części i akcesoria do samochodów służbowych
Odzież ochronna
Artykuły biurowe
Środki czystości
Pozostałe
Zakup energii

21 250,97
48 554,90
23 133,97
9 328,89
7 233,55
2 026,72
5 386,67
5 055,05
9 552,22
37 466,31

Energia elektryczna
Woda

37 466,31
33 088,05
4 378,26

8

4270

Zakup usług remontowych

5 037,47

5 037,47

9

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 463,00

1 463,00

10

4300

Zakup usług pozostałych

53 004,01

53 004,01

w tym:

Opłaty pocztowe

666,25

Wywóz nieczystości

1 900,00

Wycieczki

32 965,00

Kanalizacja

4 446,05

Pozostałe

13 026,71

11

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 551,72

3 551,72

12

4410

Podróże służbowe krajowe

1 476,60

1 476,60

13

4430

Różne opłaty i składki

8 060,18

8 060,18

14

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

32 052,11

32 052,11

15

4480

Podatek od nieruchomości

4 332,00

4 332,00

16

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

315,05

315,05

17

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 380,00

5 380,00

18

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

6 059,35

6 059,35

1 046 928,00

1 046 928,00

RAZEM KOSZTY

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2015 rok
finansowanie ze środków PFRON

Koszty działalności warsztatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Powiatu

Wykonanie
(w zł)

a. wynagrodzenie pracowników warsztatu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, ze
składnikami na ubezpieczenie społeczne. Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

757 918,72

b. koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do
funkcjonowania warsztatu,

123 127,21

c. koszty dowozu uczestników lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu
rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu,

66 381,10

d. koszty szkoleń pracowników warsztatu, ściśle związane z działalnością warsztatu (z wyłącz.
opłat za dokształcanie),

5 380,00

e. koszty ubezpieczenia uczestników,

1 250,00

f. koszty ubezpieczenia mienia

1 255,00

g. koszty tzw. „treningu ekonomicznego”,

37 400,00

h. koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu,

32 965,00

i. koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym pracowni gospodarstwa domowego.

21 250,97

RAZEM

1 046 928,00

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2015 rok
finansowanie ze środków Budżetu Powiatu
Plan środków
(kwota w zł)

Wykonanie
(kwota w zł)

-

-

22 792,00

22 792,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

-

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

-

5

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

-

6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

98 221,00

98 221,00

Lp.

§

1

3110

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny

2

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3

4040

4

w tym:

Treść

Materiały do terapii

308,73

Paliwo

1 148,77

Wyposażenie

92 076,50

Integracja

4 687,00

7

4260

Zakup energii

-

-

8

4270

Zakup usług remontowych

-

-

9

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

-

10

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

11

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

-

-

12

4410

Podróże służbowe krajowe

-

-

13

4430

Różne opłaty i składki

-

-

14

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

-

-

15

4480

Podatek od nieruchomości

-

-

16

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-

-

17

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

-

18

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

-

-

121 013,00

121 013,00

4 687,00

4 687,00

RAZEM KOSZTY
w tym: koszty na integrację społeczną uczestników Warsztatu

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2015 rok
finansowanie ze środków Budżetu Powiatu

Koszty działalności warsztatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Powiatu

Wykonanie
(w zł)

a. wynagrodzenie pracowników warsztatu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, ze
składnikami na ubezpieczenie społeczne. Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 792,00

b. koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do
funkcjonowania warsztatu,

96 763,50

c. koszty dowozu uczestników lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu
rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu,

1 148,77

d. koszty szkoleń pracowników warsztatu, ściśle związane z działalnością warsztatu (z wyłącz.
opłat za dokształcanie),

-

e. koszty ubezpieczenia uczestników,

-

f. koszty ubezpieczenia mienia

-

g. koszty tzw. „treningu ekonomicznego”,

-

h. koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu,

-

i. koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym pracowni gospodarstwa domowego.
RAZEM

308,73
121 013,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku
za 2015r.

L.p.

Treść

1

Dochód uzyskany ze sprzedaży prac artystycznych wykonanych przez uczestników WTZ

4 687,00

2

Odsetki bankowe naliczone od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym,
które pomniejszają dotację na działalność WTZ.

1 087,26

3

Odsetki bankowe naliczone od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym,
które zostały zwrócone na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Opatowie

519,18

RAZEM

Dochód uzyskany

6 293,44

Rozliczenie środków uzyskanych ze sprzedaży prac artystycznych
za 2015 rok
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w 2015 roku
uzyskał środki finansowe pochodzące ze sprzedaży prac artystycznych wykonanych przez
uczestników Warsztatu w kwocie 4.687,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące sześćset
osiemdziesiąt siedem 00/100),
w tym:
styczeń 2015r. - brak
luty 2015r. – 165,00 zł.
marzec 2015r. - 587,00 zł.
kwiecień 2015r. – brak
maj 2015r. - 60,00 zł.
czerwiec 2015r. - 158,00 zł.
lipiec 2015r. - 50,00 zł.
sierpień 2015r. - 162,00 zł.
wrzesień 2015r. - brak
październik 2015r. – 1.185,00 zł.
listopad 2015r. – 925,00 zł.
grudzień 2015r. - 1.395,00 zł.
Z w/w środków zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia
15.04.2004r.) oraz przepisami zawartymi w regulaminie organizacyjnym Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, wydatkowano na integrację społeczną
uczestników Warsztatu kwotę 4.687,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt
siedem 00/100),
w tym:
– art. zakupione dla uczestników na występy „Piosenka religijna” - 212,49 zł.,
– art. zakupione dla uczestników i ich rodziców jako poczęstunek na występy z okazji „Dnia
Matki i Dziecka” - 380,18 zł.,
–

art. zakupione dla uczestników z okazji zabawy andrzejkowej – 1.325,70 zł.,

– art. zakupione dla uczestników na Wigilię organizowaną w WTZ - 2.243,47 zł.,
–

art. zakupione dla uczestników z okazji zabawy choinkowej – 525,16 zł.

B. Część merytoryczna

Zawiera:
I. Liczba uczestników warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.
II. Uczestnicy w przedziale wiekowym w kategoriach stopnia niepełnosprawności
III. Liczba uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Opatowie
z poszczególnych gmin w powiecie opatowskim
IV. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu
w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego 2015.
V. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej
A. Formy prowadzonej terapii
B. Metody pracy
VI. Zestawienie najważniejszych imprezy artystycznych, kulturalnych
i sportowych, jakie miały miejsce w 2015 roku warsztacie.
VII.
Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyny
odejścia.
VIII.
Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności
społecznej i samodzielności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej.
IX. Informacja o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do
uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny
realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

I. LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU ORAZ
STOPIEŃ I RODZAJ ICH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Stopień
niepełnosprawności
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny

Symbol przyczyny
niepełnosprawności
01- U
02-P
P/L/S
C
01-U
10N, 02-P
01-U, 11-I, 05-R
01-U
01-U, 06- E
01-U, 02-P
01-U
10-N
01-U/02-P
02-P
02-P
02-P
01-U
N
10-N, 02-P
02-P
Ps
02-P
02-P
01-U
01-U
01-U
01-U, 10-N
02-P
10-N, 03-L, 01-U
01-U, 11- I
02-P
01-U
10-N
01-U
01-U
01-U
10-N
01-U, 02- P
P/N
01-U
02-P
05-R, 01-U
01-U, 02-P, 06-E

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Znaczny
Znaczny
Umiarkowany
Umiarkowany
Znaczny

05-R, 04-O, 01-U
01-U/11-I
05-R
02-P
01-U
05-R, 10-N
10-N, 02-P, 06-E
01-U
01-U
01-U
01-U
01-U
01-U
02-P
01-U, 06-E
10-N
01-U
10-N, 05- R
06-E/01-U
01-U
01-U
01-U
Ps
03-L, 11-I
01-U/02-P
05-R/10-N
02-P
06-E, 02-P
02-P
01-U
01-U
02-P
02-P
02-P
01-U
11-I, 01-U
01-U
01-U
Ps/I
01-U/07-S
Ps
N
10-N, 05- R
03-L, 01-U
02-P
01-U, 10-N, 11-I

W powyższej tabeli zostały również zawarte osoby,
które opuściły Warsztat w 2015 roku.

II. UCZESTNICY W PRZEDZIALE WIEKOWYM
W KATEGORIACH STOPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Kobiety
Stan na dzień 31.12.2015

Niepełnosprawność 1922
0
Znaczna
1
Umiarkowana
1
Ogółem

2325
1
1
2

2630
2
5
7

Przedział wiekowy – rok życia
3136414651 i
35
40
45
50
powyżej
4
4
1
0
0
2
6
2
2
1
6
10
3
2
1

Razem
12
20
32

Ze znaczną niepełnosprawnością 12 kobiet, – co stanowi 14,45 % z ogólnej liczby uczestników, oraz 20 kobiet z
niepełnosprawnością umiarkowaną - co stanowi 24,09 % z ogólnej liczby uczestników

Mężczyźni
Stan na dzień 31.12.2015

Przedział wiekowy – rok życia
Niepełnosprawność
Znaczna
Umiarkowana
Ogółem

1922
0
0
0

23
25
3
6
9

26
30
2
8
10

31
35
4
3
7

36
40
3
2
5

41
45
2
3
5

46
50
2
4
6

51
i
powyżej
4
5
9

Razem
20
31
51

Ze znaczną niepełnosprawnością 20 mężczyzn–, co stanowi 24,09% ogólnej liczby uczestników, natomiast 31 mężczyzn z niepełnosprawnością umiarkowaną, – co stanowi 37,34% ogólnej liczby uczestników.
Ilość uczestników o stopniu niepełnosprawności znacznej – 32 osób w tym 12 kobiet i 20 mężczyzn.
Ilość uczestników o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej – 51 osób w tym 20 kobiet i 31 mężczyzn.

III. LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W OPATOWIE Z
POSZCZEGÓLNYCH GMIN W POWIECIE
OPATOWSKIM
Gmina Opatów: 45
Gmina Ożarów: 0
Gmina Sadowie: 10
Gmina Lipnik: 8
Gmina Iwaniska: 7
Gmina Baćkowice: 13
Gmina Wojciechowic: 0
Gmina Tarłów: 0

IV. OGÓLNA FREKWENCJA UCZESTNIKÓW W
ZAJĘCIACH WARSZTATU W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH ROKU SPRAWOZDAWCZEGO 2015.
L.p.

Miesiąc

Frekwencja w %

1.

Styczeń

73

2.

Luty

74

3.

Marzec

81

4.

Kwiecień

71

5.

Maj

81

6.

Czerwiec

76

7.

Lipiec

PRZERWA URLOPOWA UCZESTNIKÓW

8.

Sierpień

74

9.

Wrzesień

80

10.

Październik

74

11.

Listopad

75

12.

Grudzień

64

ŚREDNIA FREKWENCJA
ROCZNA

75 %

V. FORMY I METODY REALIZOWANEJ PRZEZ
WARSZTAT DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ.
Celem Warsztatu jest umożliwienie rehabilitacji społecznej i zawodowej, osobom
uznanym za niezdolne do podjęcia pracy, w zakresie:
 pozyskiwania

lub

przywracania

umiejętności

niezbędnych

do

podjęcia

zatrudnienia,
 realizacji zadań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności
każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia w środowisku.
Realizacja w/w celów odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawę kondycji psychicznej oraz
rozwijanie umiejętności poprzez używanie różnych technik terapii zajęciowej.
W 2015r. stosowaliśmy różnorodne formy terapii by osiągnąć jak najlepsze efekty
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Formy terapii są dostosowane do rodzaju oraz
stopnia niepełnosprawności.

A.

Formy prowadzonej terapii

-

Indywidualna.

-

Grupowa.

-

Zbiorowa.

-

Arteterapia.

-

Muzykoterapia.

-

Choreoterapia.

-

Teatroterapia.

-

Filmoterapia.

-

Poezjoterapia.

-

Biblioterapia.

-

Wsparcie psychologiczne i psychoterapia.

-

Psychoedukacja.

-

Socjoterapia.

-

Kinezyterapia.

-

Ćwiczenia manualne.

-

Zajęcia rewalidacyjne

-

Terapia pedagogiczna przy komputerze.

-

Terapia poprzez kontakt z przyrodą.

-

Przygotowanie do pracy.

-

Zajęcia rekreacyjne.

-

Konkursy.

-

Spotkania religijne.

B.

Metody pracy

-

Słowne.

-

Praktyczne.

-

Oglądowe.

-

Objaśniająco - poglądowe.

-

Programowane.

-

Weryfikujące.

-

Trening umiejętności zachowań społecznych.

-

Inne w miarę potrzeb.
W ramach zajęć organizowanych przez WTZ dla swoich podopiecznych

prowadzone były zajęcia rekreacyjne. Tok warsztatowych wydarzeń jest ściśle związany
z cyklem imprez i uroczystości okolicznościowych. Warsztat aktywnie brał udział
w rożnego rodzaju przeglądach i festiwalach artystycznych, organizowane były imprezy
okolicznościowe, wycieczki, wyjazdy na występy i zawody sportowe oraz zabawy
kulturalne, a także wyjazdy związane ze sprzedażą prac artystycznych.

VI. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH
UROCZYSTOŚCI, IMPREZ ARTYSTYCZNYCH,
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, JAKIE MIAŁY
MIEJSCE W 2015 ROKU WARSZTACIE.

L.p.


Rodzaj imprezy
Gody Opatowskie

Miejsce
OOK Opatów



Festiwal Kolęd i Pastorałek



Przedstawienie Jasełkowe



Warsztaty integracyjne z uczniami SOSW
Niemienice



Zabawa choinkowa

SOSW Niemienice



Zabawa choinkowa

SOSW Jałowęsy



Zabawa choinkowa

WTZ Bidziny



Zabawa choinkowa

WTZ Opatów



Wjazd do kina



Dzień kobiet



Nawiązanie współpracy z salonem fryzjerskim
„Kasia”

Opatów



XIII Festiwal Działań Artystycznych Osób
Niepełnosprawnych

Staszów



Udział w VIII edycji konkursu plastycznego „Świat
NIKIFORÓW”



Dzień Kobiet

WTZ Opatów



Wojewódzka Konferencja Kierowników WTZ
województwa Świętokrzyskiego

Busko Zdrój



Topienie „Marzanny”

WTZ Opatów



V Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej



Przeprowadzenie bezpłatnych badań słuch wśród
uczestników WTZ

WTZ Opatów

Przedstawienie "Misterium Męki Pańskiej”.

Klasztor OO
Bernardynów.
Opatów



Śniadanie Wielkanocne

WTZ Opatów



Wycieczka



Targi rehabilitacyjne

Kielce



Prezentacja wyrobów artystycznych – „Święto
kwitnącej wiśni”

Nowe



Dzień Matki



XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
„Śpiewajmy Razem”



Dzień Matki



Piknik z okazji Dnia Dziecka



Turniej piłkarski Osób Niepełnosprawnych
"SZANSA CUP 2015"



Dymarki Świętokrzyskie



OOK Opatów
Klasztor Opatów
WTZ Opatów

Kino Ostrowiec
WTZ Opatów

Kielce

ZS nr 2 Opatów

Warszawa

WTZ Opatów
Radom
SOSW Niemienice
DPS Zochcinek
Ostrowiec
Nowa Słupia



Piknik rodzinny - prezentacja wyrobów
artystycznych



XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Kielce



Spartakiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych
„Golgota Świętokrzyska 2015”

Kałków - Godów



Festyn charytatywny na rzecz Hospicjum

Ostrowiec



Wojewódzkie Biegi Przełajowe

Tokarnia



XV Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
Warsztatów Terapii Zajęciowej

Ostrowiec



VII już Świętokrzyskie Piesze Spotkanie Osób
Niepełnosprawnych



Zajęcia integracyjne

DPS Zochcinek



VII Targi Edukacji i Pracy

ZS nr 1 Opatów



Wyjazd integracyjny

Dąbki



Turniej sportowy gry w Boccia

Kielce



Prezentacja wyrobów artystycznych



III Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego
Osób Niepełnosprawnych w piłce stołowejpiłkarzyki

Kobylany

Daleszyce - Borków

Kaliszany
Gnojno



XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób
Niepełnosprawnych



V Świętokrzyski Rajd Pieszych Osób
Niepełnosprawnych Gnojno



Wyjazd do kina



Turniej tenisa stołowego



Udział w obchodach Święta Niepodległości



Zabawa andrzejkowa

WTZ Opatów



Dzień Pracownika Socjalnego

WTZ Opatów



III Opatowski Bieg Niepodległościowy

WTZ Opatów



Zabawa andrzejkowa



Wizyta Św. Mikołaja w WTZ

WTZ Opatów



Uroczysta Wigilia

WTZ Opatów

Chmielnik
Zgórsko
Ostrowiec
Busko Zdrój
Opatów

Jałowęsy

VII. LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI
WARSZTAT, WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYNY
ODEJŚCIA.

Data Skreślenia

L.p.

Powód skreślenia z listy

1.

01.08.2015

Długotrwała nieusprawiedliwiona
nieobecność

2.

20.04.2015

Przyczyny osobiste.

3.

31.08.2015

Zgon

4.

01.06.2015

Przyczyny osobiste.

5.

30.01.2015

Długotrwała nieusprawiedliwiona
nieobecność

6.

21.12.2015

Przyczyny osobiste.

7.

21.12.2015

Przyczyny osobiste.

8.

21.12.2015

Przyczyny osobiste.

W miejsce osób, które zrezygnowały z uczestnictwa
w terapii zostali przyjęci nowi uczestnicy.

VIII. LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POCZYNILI
POSTĘPY W ZAKRESIE ZARADNOŚCI
SPOŁECZNEJ
I SAMODZIELNOŚCI ORAZ REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ.
Lp.

Treść oceny
1. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2015 uczestniczka brała udział
z zajęciach, prowadzonych w 12 pracowniach gdzie rozwijała sprawność fizyczną,
psychiczną

i

intelektualno

-

społeczną.

Chętnie

współpracowała

z instruktorami poszczególnych pracowni. Uczestniczka otrzymała oceny dobre
i zadowalające z rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Poprawiła sprawność manualną
małej motoryki.
2. IPR w roku 2015 ostał zrealizowany w stopniu dostatecznym oraz słabym.

Uczestniczka brała udział w zajęciach na 12 pracowniach. Ocena jej programu
rehabilitacji jest bardzo trudna z powodu braku kontaktu werbalnego z uczestniczką.
Nie nawiązuje ona również kontaktów z innymi uczestnikami WTZ. Nie zna
funkcjonowania WTZ, nie radzi sobie z czynnościami życia codziennego, nie jest
samodzielna jej tempo pracy jest bardzo słabe.
3. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na dwunastu pracowniach:
gospodarstwa domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej,
krawieckiej, modelarsko-dekoracyjnej, wikliny, wyrobu świec, rehabilitacji ruchowej i
stolarskiej gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,
motoryczne i intelektualne. Uczestnik zwiększył poziom w sferze akceptacji
współpracowników z dostatecznej na zadowalającą. Pozostałe sfery pozostają bez
zmian. Zaleca się kontynuowanie IPR bez większych zmian.
4. Program

IPR

2015

napisany

dla

uczestnika

został

zrealizowany

w stopniu zadowalającym. Uczestnik w ramach IPR brał udział w 12 pracowniach
Warsztatu. Uczestnik stał się osobą bardziej samodzielną. Poprawił w sferze
społecznej lepszą komunikację z otoczeniem, przestrzeganiu dyscypliny na terenie
WTZ podczas zajęć i przerw.
5. W roku 2015 uczestniczka brała udział na pracowni gospodarstwa domowego,
w której był realizowany zakres terapii. Niemożliwa do stwierdzenia jest ocena IPR
z braku kontaktu werbalnego z uczestniczką. Uczestniczka nie nawiązuje kontaktu ani
z opiekunem ani z żadnym z uczestników Warsztatu.
6. Program napisany dla uczestnika na rok 2015 został zrealizowany w stopni
zadowalającym. Realizacja programu zgodnie z założeniami przebiegała na 12
pracowniach tematycznych WTZ. Uczestniczka poprzez podejmowaną pracę na
poszczególnych pracowniach doskonaliła swoje umiejętności w sferze intelektualnej,
manualnej, ruchowej. Praca z instruktorami w grupach terapeutycznych przyczyniła
się do socjalizacji uczestniczki oraz poprawy stosunków interpersonalnych. Poprzez
rehabilitację

społeczną

i

zawodową

zauważono

zmniejszenie

niewłaściwych

zachowań uczestniczki takie jak impulsywność czy nieuzasadniony upór. Poziom
ocen w I i II półroczu 2015 roku plasował się w skali ocen zadowalających.
Uczestniczka samodzielnie porusza się w obrębie znanego jej terenu. Zna
podstawowe zasady ruchu drogowego. Uczestniczka nie ma problemu z otwartym
zgłaszaniem zaistniałych problemów.
7. Realizacja IPR w 2015 roku oceniam na poziomie zadowalającym. W rehabilitacji
zawodowej obniżeniu uległa tylko strefa tempo pracy z zadowalającej na dostateczną,

pozostałe oceny sfer zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. W rehabilitacji
ogólnej utrzymany został poziom z ubiegłego roku oceny sfer wokół ocen
zadowalających. Założenia IPR na rok 2016 powinny zostać zmodyfikowane
z uwzględnieniem nowych metod stymulacji sprawności psychofizycznych do
podjęcia pracy. Celem nadrzędnym jest przygotowanie uczestnika do funkcjonowania
w Domu Pomocy Społecznej.
8. W 2015 roku uczestnik brał udział w zajęciach prowadzonych na dwunastu
pracowniach, na których realizowany był zakres rehabilitacji mający na celu
doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych i motorycznych. W stosunku do
roku ubiegłego wzrosła ocena tempa pracy z dostatecznej na zadowalającą,
jednocześnie spadła ocena sprawności motorycznej z oceny dobrej na zadowalającą.
Pozostałe oceny utrzymane są na tym samym poziomie.
9. W 2015 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 12 pracowniach, gdzie realizowany
był program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych
i motorycznych. W rehabilitacji zawodowej i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze zmiany.
Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany w zadowalającym stopniu.
10. Podsumowując IPR realizowany w 2015 roku dla uczestnik został zrealizowany
w stopniu zadowalającym. Uczestnik poprzez uczestnictwo na 12 pracowniach
rozwinął swoją koordynację wzrokowo-ruchową, potrafi współpracować w grupie.
Uczył się posługiwania przedmiotami życia codziennego. Na każdej pracowni starał
się współpracować z instruktorem. Podczas treningu ekonomicznego poznał wartość
pieniądza i umie się nimi racjonalnie gospodarować.
11. 2015 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 12 pracowniach, gdzie realizowany był
program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych,
ruchowych. Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany został w stopniu
zadowalającym.
12. Oceniając IPR za rok 2015 można stwierdzić, iż, uczestniczka w stopniu słabym
i dostatecznym zrealizowała założone cele. Brał udział w zajęciach na pracowniach
znajdujących się w WTZ. Zaleca się kontynuację dotychczasowej terapii w dalszym
ciągu doskonalić umiejętności w sferze społecznej i zawodowej, a w szczególności na
poprawę sfery emocjonalnej.
13. W roku 2015 uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na 12 pracowniach:
przyrodniczej, wyrobu świec, krawieckiej, plastycznej, muzycznej, rehabilitacyjnej,
gosp. domowego, ceramicznej, komputerowej, modelarskiej, wikliny i stolarskiej, na
których realizowany był program terapii. W stopniu zadowalającym uczestniczka

opanowała przewidziany zakres terapii, o czym świadczą oceny jej postępów.
14. IPR w roku 2015 został zrealizowany w stopniu słabym. Według założeń IPR brał
udział w zajęciach na 12 pracowniach gdzie podnosiła swoje kwalifikacje manualne
oraz zawodowe. W stopniu dostatecznym opanowała umiejętności gospodarowania
kieszonkowym. Jest osobą konfliktową, nie potrafi współpracować w grupie, ma
problemy z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych.
15. Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2015 jest niemożliwa
z powodu braku uczestnika na zajęciach.
16. W 2015 roku uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych w 12 pracowniach tj.:
wyrobu świec, przyrodniczej, plastycznej, krawieckiej, stolarskiej, muzycznej,
rehabilitacji ruchowej, gosp. domowego, ceramicznej, komputerowej, modelarskodekoracyjnej, i wikliny. Na poszczególnych pracowniach doskonalił sprawności
manualne. W rehabilitacji ogólnej uzyskał dostateczne oraz zadowalające oceny.
Zaleca się położyć większy nacisk na rehabilitację ruchową u uczestnika.
17. W roku 2015 uczestnik w rehabilitacji zawodowej otrzymał ocenę na poziomie dobrym
i zadowalającym. Dobrze dysponuje treningiem ekonomicznym, samodzielnie
dokonuje drobnych zakupów. Należy położyć szczególny nacisk na wzrost
aktywności.
18. IPR w roku 2015 został zrealizowany w stopniu dobrym. Uczestniczka doskonaliła
swoje umiejętności społeczne oraz zawodowe na 12 pracowniach. Stała się osobą
bardziej otwartą, nauczyła się współpracy w grupie. Podniosła swoją kondycję
fizyczną. Zna wartość pieniądza i potrafi dobrze nim dysponować.
19. IPR napisany na rok 2015 dla uczestnika zrealizowany został w stopniu dobrym.
Poprzez uczestnictwo na zajęciach na 12 pracowniach rozwinął swoją sprawność
manualną, umie nawiązywać kontakty, współpracuje z instruktorem. Poprawiła się
również wydolność organizmu. Dobrze zna wartość pieniądza, umie nim dysponować,
na co wpływ ma trening ekonomiczny. Brał udział w różnych zawodach sportowych
odnosząc liczne sukcesy. Przestrzega regulaminu WTZ.
20. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na dwunastu pracowniach:
gospodarstwa domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej,
krawieckiej, modelarsko-dekoracyjnej, wikliny, wyrobu świec, rehabilitacji ruchowej
i stolarskiej gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,
motoryczne i intelektualne. Uczestniczka zwiększyła poziom w sferze sprawności
motorycznej z zadowalającej na dobrą. Pozostałe sfery pozostały bez zmian.

Program terapii został zrealizowany. Zaleca się kontynuowanie IPR bez większych
modyfikacji.
21. Ocena realizacji IPR w 2015 r. wynika z otrzymanych ocen w poszczególnych sferach
rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Sfery kształtowały się na poziomie dobrym
w rehabilitacji zawodowej, jedynie sfera samowystarczalności uległa obniżeniu
z bardzo dobrej do dobrej. W rehabilitacji ogólnej oceny sfer nie uległy zmianie,
wszystkie utrzymują się na wysokim poziomie. Zaleca się kontynuację IPR na rok
2016 celem podtrzymania wysokiego poziomu predyspozycji do podjęcia pracy na
chronionym rynku pracy. Modyfikacji metod i rozszerzeniu zakresu można poddać
zaradność osobistą oraz zwiększyć podnoszenie sprawności psychofizycznych do
podniesienia ocen sfery rehabilitacji zawodowej w celu rozwoju doświadczenia
zawodowego uczestnika.
22. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na dwunastu pracowniach:
gospodarstwa domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej,
krawieckiej, modelarsko-dekoracyjnej, wikliny, wyrobu świec, rehabilitacji ruchowej
i stolarskiej gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,
motoryczne i intelektualne. Uczestnik zachował ten sam poziom we wszystkich
sferach. Program terapii został zrealizowany. Zaleca się kontynuowanie IPR bez
większych modyfikacji.
23. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2015 uczestniczka brała udział z
zajęciach terapeutycznych, prowadzonych w 12 pracowniach WTZ. Biorąc udział
w zajęciach doskonaliła sprawność manualną rąk i palców, dzięki terapii
pedagogicznej doskonaliła technikę pisania i czytania. Z rehabilitacji ogólnej
i zawodowej otrzymała oceny dobre i zadowalające.
24. Oceniając program za rok 2015 napisany dla uczestnika stwierdzam, że został
zrealizowany w stopni zadowalającym. Zgodnie z założenie IPR uczestniczka brała
udział na pracowniach, które znajdują się na WTZ. Poprzez pracę z instruktorami
poszczególnych pracowni uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności w sferze
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Praca terapeutyczna z uczestniczką przyniosła
widoczne rezultaty. Według oceny postępu uczestnika za I i II półrocze 2015 roku
uczestnika poprawiła oceny z dostatecznych na zadowalające w sferze postawa
zawodowa i stosunek do opiekuna pracy. Większość ocen uczestniczki plasuje się na
poziomie stopni zadowalających i dostatecznych. Oceniając funkcjonowanie w sferze
emocjonalnej należy stwierdzić nieznaczną poprawę. Uczestniczka nadal wymaga
dużego zainteresowania ze strony opiekunów. Kontakty interpersonalne uczestnik są
powierzchowne. Uczestnictwo uczestnika na WTZ wpływa na jej socjalizację poprzez

pracę terapeutyczną, Uczestniczka zna podstawowe zasady funkcjonowania
społecznego. Uczestnik samodzielnie porusza się w znajomym jej terenie i zna
podstawowe zasady ruchu drogowego, umie dysponować niedużymi środkami
pieniężnymi.
25. Oceniając IPR napisany dla uczestnika można stwierdzić, że został zrealizowany od
momentu przybycia na WTZ tj. od 01.06.2015r. w stopniu bardzo dobrym i dobrym.
Według założeń IPR uczestnik doskonalił swoje umiejętności na wymienionych niżej
pracowniach: wyrobu świec, przyrodniczej, plastycznej, krawieckiej, stolarskiej,
muzycznej, rehabilitacji ruchowej, gosp. domowego, ceramicznej, komputerowej,
modelarsko-dekoracyjnej, i wikliny. Poprzez działania terapeutyczne uczestnik potrafi
dysponować pieniędzmi uzyskanymi z treningu ekonomicznego.
26. Uczestnik według założonego IPR brał udział w zajęciach na pracowniach
znajdujących się w WTZ. Poprawił się w sferze ruchowej, manualnej i intelektualnej.
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interpersonalnych jak również radzenia sobie z problemami życia codziennego.
W rehabilitacji ogólnej i zawodowej otrzymał oceny słabe i dostateczne. W dalszym
ciągu zaleca się kontynuację terapii.
27. Ze względu na krótki okres uczestnika na WTZ, uczestnik nie został oceniony.
28. IPR w roku 2015 został zrealizowany w stopniu słabym. Uczestniczka doskonaliła
swoje umiejętności na 12 pracowniach. W stopniu słabym rozwinęła koordynację
wzrokowo-ruchową, nie potrafi współpracować z instruktorem oraz kolegami z grupy.
Nie zna wartości pieniądza oraz nie potrafi nimi dysponować. Posiada wahania
nastroju, bywa agresywna i konfliktowa.
29. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na dwunastu pracowniach:
gospodarstwa domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej,
krawieckiej, modelarsko-dekoracyjnej, wikliny, wyrobu świec, rehabilitacji ruchowej
i stolarskiej gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,
motoryczne i intelektualne. Uczestnik zachował ten sam poziom we wszystkich
sferach. Program terapii został zrealizowany. Zaleca się kontynuowanie IPR bez
większych modyfikacji.
30. Uczestnik według założenia IPR brał udział w 12 pracowniach znajdujących się
w WTZ doskonaląc czynności, manualne, ruchowe i intelektualne. Oceniając program
można stwierdzić, że został on zrealizowany w stopniu zadowalającym. W dalszym
ciągu działania terapeutyczne skierowane są na poprawę koordynacji ruchowej
i równowagi oraz radzenia sobie uczestnika z niepowodzeniami. W kontaktach

z innym uczestnikami zdarzają się konflikty. Zaleca się kontynuację terapii.
31. Indywidualny program rehabilitacji w roku 2015 został zrealizowany w stopniu
dobrym. Według założeń IPR podopieczny rozwijał swoje umiejętności na 12
pracowniach. Doskonalił sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Nauczył się dyscypliny oraz punktualności. Potrafi umiejętnie dysponować kwotą
kieszonkowego.
32. W 2015 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 12 pracowniach, gdzie realizowany
był program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych,
motorycznych. Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany został połowicznie
z powodu absencji uczestnika.
33. IPR napisany dla uczestnik na rok 2015 stwierdzam, że został zrealizowany w stopni
zadowalającym. Realizacja programu zgodnie z założeniami odbywała się na 12
pracowniach WTZ, gdzie uczestnik poprzez pracę z instruktorem doskonaliła swoje
umiejętności w sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Udział uczestnika w grupie
terapeutycznej poddawana była procesom socjalizacji i nabierania właściwych
zachowań
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interpersonalnych.

Stwierdzam, że uczestnik poprzez działania terapeutyczne stał się osobą otwartą,
śmiałą, koleżeńską, potrafi otwarcie mówić o swoich problemach. Oceny uczestnika
na przestrzeni I i II półrocza 2015 roku plasowały się na poziomie ocen
zadowalających. Znacznej poprawie uległy notowania w sferze higiena osobista.
Uczestnik samodzielnie porusza się po najbliższej znanej okolicy, umie dysponować
środkami pieniężnymi. Zna podstawowe zasady ruchu drogowego. Liczne rozmowy
pogadanki, prezentacje, instruktaże prowadzone przez instruktorów terapii przyniosły
zamierzony cel. Uczestnik nabrał poczucia odpowiedzialności w sferze życia
codziennego, co w rezultacie wpływa na lepszy poziom funkcjonowania w grupie.
34. IPR realizowany dla uczestnika w roku 2015 został wykonany w stopniu
zadowalającym. Uczestniczka biorąc udział w zajęciach na wszystkich pracowniach
rozwinęła swoje umiejętności manualne, potrafi posługiwać się podstawowymi
narzędziami życia codziennego, widać również poprawę ogólnej sprawności fizycznej
jak również umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas treningu
ekonomicznego uczy się wartości pieniądza i własnego gospodarowania nim.
35. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na dwunastu pracowniach:
gospodarstwa domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej,
krawieckiej, modelarsko-dekoracyjnej, wikliny, wyrobu świec, rehabilitacji ruchowej
i stolarskiej gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,

motoryczne i intelektualne. Uczestnik zwiększył poziom samowystarczalności
z zadowalającego na dobry, a także ogólny stan zdrowia z zadowalającego na dobry
oraz higienę osobistą i sferę emocjonalno-motywacyjną z zadowalającej oceny na
dobrą. Program terapii został zrealizowany. Zaleca się kontynuowanie IPR bez
większych modyfikacji.
36. Według założonego IPR na rok 2015 uczestnik brał udział na zajęciach w 12
pracowniach znajdujących się w WTZ doskonaląc czynności manualne, intelektualne i
ruchowe. W dalszym ciągu komunikacja z uczestniczką odbywa się poprzez
komunikację niewerbalną. W rehabilitacji ogólnej i zawodowej otrzymała oceny
dostateczne i słabe. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
37. Program napisany dla uczestnika rok 2015 został zrealizowany w stopniu
dostatecznym.
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12 pracowniach doskonalił czynności manualne, ruchowe i intelektualne. W grupach
terapeutycznych kształtował postawę społeczną i zawodową. Działania terapeutyczne
skierowane

są

na

naukę
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i
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w trudnych sytuacjach. Zaleca się kontynuowanie terapii.
38. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2015 uczestniczka brała udział
w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w dwunastu pracowniach gdzie
realizowany był program mający na celu doskonalenie czynności manualnych,
intelektualnych i motorycznych. W ocenie rocznej uczestniczka utrzymała swój
dotychczasowy poziom realizacji poza spadkiem oceny samowystarczalności z oceny
zadowalającej na dostateczną.
39. Program napisany na rok 2015 został zrealizowany w stopniu zadowalającym.
Uczestniczka poprzez udział na poszczególnych pracowniach WTZ doskonaliła swoje
umiejętności w różnych sferach.
40. Indywidualny Program Rehabilitacji w 2015 roku został zrealizowany w stopniu
zadowalającym.
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zawodowa, sfera wrażenie ogólne uległa podwyższeniu. W rehabilitacji ogólnej oceny
pozostały na dotychczasowym poziomie. Założenia zawarte w programie na 2016 rok
powinny zawierać więcej metod i szerszy zakres zaradności osobistej i zróżnicowane
formy rehabilitacji społecznej. Przygotowując uczestnika do pełnienia funkcji członka
rodziny zaspokajającego samodzielnie swoje podstawowe potrzeby oraz biorącego
udział w codziennych pracach domowych.
41. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2015 uczestnik brał udział

w zajęciach prowadzonych na dwunastu pracowniach, na których realizowany był
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z samowystarczalności z dobrej na zadowalającą utrzymując pozostałe oceny na tym
samym poziomie.
42. W roku 2015 uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych w 12 pracowniach,
w których realizowany był zakres rehabilitacji mający na celu doskonalenie czynności
intelektualnych, manualnych i motorycznych. W ocenie rocznej uczestnik utrzymał
swój dotychczasowy poziom w porównaniu do roku ubiegłego poza spadkiem oceny
ogólnego stanu zdrowia z dobrej na zadowalającą i wzrostem oceny wrażenia
ogólnego z dostatecznej na zadowalającą.
43. Podsumowując program rehabilitacji napisany na rok 2015 dla uczestnika wykonany
został w stopniu zadowalającym. Uczestnik poprzez udział w zajęciach na
12 pracowniach rozwinął swoją sprawność manualną. Uczestnik zna wartość
pieniądza, na co wpływ miał trening ekonomiczny. Potrafi współpracować z innymi.
Poprzez uczestnictwo na pracowni rehabilitacyjnej poprawił poprawiła się sprawność
fizyczna.
44. W 2015 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 12 pracowniach, gdzie realizowany
był program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych,
ruchowych. W ciągu roku e rehabilitacji zawodowej i ruchowej nie nastąpiły zmiany
w porównaniu do roku ubiegłego. Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany
został w zadowalającym stopniu.
45. W

minionym

roku

2015

uczestnik
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w
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zadowalającym. Brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych w poszczególnych 12
pracowniach: wyrobu świec, przyrodniczej, plastycznej, krawieckiej, stolarskiej,
muzycznej, rehabilitacji ruchowej, gosp. domowego, ceramicznej, komputerowej,
modelarsko-dekoracyjnej, i wikliny. W pracowniach zrealizowano niniejszy program
terapeutyczny. Uczestnik zna wartość pieniędzy, samodzielnie dysponuje kwotą
kieszonkowego.
46. IPR w roku 2015 został zrealizowany w stopniu zadowalającym. Uczestnik brał udział
w zajęciach na 12 pracowniach. Na poszczególnych pracowniach podnosił swoje
umiejętności, koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność ruchową. Uczył się
rozróżniać wartość pieniądza i prawidłowo nim dysponować. Jest osobą otwartą,

koleżeńską, nie konfliktową. Potrafi współpracować z instruktorem oraz z kolegami
w grupie.
47. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2015 uczestnik otrzymał oceny
dobre i zadowalające w rehabilitacji ogólnej i zawodowej, Brał udział w zajęciach
terapeutycznych prowadzonych w 12 pracowniach WTZ. Udoskonalił sprawność
manualną rąk. Poznał zasady obsługi urządzeń mechanicznych, udoskonalił
czynności związane z samoobsługą i życiem, na co dzień.
48. W 2015 roku brał udział w zajęciach w 12 pracowniach. Podczas zajęć realizowany
był program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych
i ruchowych. W rehabilitacji zawodowej i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze zmiany.
Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany został w stopniu zadowalającym.
49. Oceny dokonano za rok 2015. Uczestnik według założenia IPR brał udział na
zajęciach w pracowniach znajdujących się w WTZ. Doskonalił swoje umiejętności
w sferze intelektualnej, manualnej, ruchowej i zawodowej. Działania terapeutyczne
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interpersonalnych. W sferze ogólnej i zawodowej uczestnik w stopni dostatecznym
zrealizował założone cele. Zaleca się kontynuację terapii.
50. W roku 2015 uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych w 12 pracowniach
z przewagą uczestnictwa w pracowni gospodarstwa domowego, w którym był
realizowany zakres rehabilitacji. Przewidziany zakres rehabilitacji zrealizowano
w stopniu zadowalającym.
51. Program IPR 2015 napisany dla pana uczestnika został zrealizowany w stopniu
zadowalającym. Uczestnik poprzez udział na poszczególnych pracowniach WTZ
doskonaliła swoje umiejętności w sferze manualnej, intelektualnej, ruchowej.
Działania terapeutyczne poprawiły funkcjonowanie w sferze społecznej. Uczestnik
bardziej harmonijnie integruje się z grupą uczestników.

Nie jest konfliktowy, nie

uczestniczy w konfliktach grupy.
52. IPR napisany dla uczestnika z rok 2015 został zrealizowany w stopni zadowalającym.
Realizacja programu zgodnie z założeniami. Uczestniczka poprzez udział na
pracowniach WTZ i pracą terapeutyczną instruktorów poszczególnych pracowni,
doskonaliła podstawowe funkcje poznawcze, intelektualne i manualne. Poprzez udział
w

grupach

terapeutycznych

poddawana

była

procesom

socjalizacji

i poprawnych kontaktów interpersonalnych. Szczególną uwagę zwracano na
samowystarczalność i czynności życia codziennego, gdyż zainteresowania Pani
Doroty są ograniczone. Oceniam, że zastosowane działania terapeutyczne przyniosły

zamierzony cel. Uczestnik staje się osobą, która potrafi rozmawiać o swoich
problemach. Uczestniczka nadal utrzymuje powierzchowne relacje interpersonalne.
Uczestnik samodzielnie przychodzi na WTZ. Zna podstawowe zasady ruchu
drogowego, umie dysponować niedużymi środkami pieniężnymi.
53. W minionym roku 2015 uczestnik przewidywany program terapii zrealizował w stopniu
zadawalającym oraz bardzo dobrym. Brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych
w dwunastu pracowniach terapeutycznych, w których doskonalił umiejętności
manualne. Potrafi samodzielnie dysponować kwotą kieszonkowego. Z uwagi na jego
niepełnosprawność ruchową zaleca się częstą rehabilitację ruchową.
54. W 2015 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 12 pracowniach, gdzie realizowany
był program doskonalący czynności manualne, intelektualne i sprawności ruchowej.
Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany został w zadowalającym stopniu.
55. W roku 2015 uczestniczka brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych na 12
pracowniach, na których realizowany był zakres rehabilitacji. Ze względu na zły stan
zdrowia (okresowy) przewidziana terapia była zrealizowana w stopniu dostatecznym i
zadowalającym.
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koncentracją, dyscypliną i punktualnością. Uczestniczka zna wartość pieniądza, ale
nie umie nimi dysponować.
56. W roku 2015 uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na poszczególnych
pracowniach, gdzie doskonalił różne umiejętności. Program napisany na rok 2015
został zrealizowany w stopniu zadowalającym i dobrym. Uczestnik potrafi umiejętnie
dysponować kwotą kieszonkowego otrzymaną z treningu ekonomicznego.
57. W roku 2015 uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych w 12 pracowniach,
w których realizowany był zakres rehabilitacji mający na celu doskonalenie czynności
intelektualnych, manualnych i motorycznych. W ocenie rocznej uczestnik utrzymał
swój dotychczasowy poziom w realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji.
58. Realizacja IPR w 2015 r. na poziomie dobrym. Rehabilitacja zawodowa na poziomie
dobrym. W rehabilitacji ogólnej jedynie sfera higieny osobistej uległa obniżeniu
z dobrej na zadowalającą, pozostałe w większości na poziomie dobrym.
W kompleksowej ocenie rehabilitacji zawodowej i ogólnej IPR nie wymaga zmian.
Zalecana jest kontynuacja rehabilitacji celem podtrzymania osiągniętych ocen
i przygotowanie uczestnika do funkcjonowania na chronionym rynku pracy
59. Oceniając Indywidualny Program rehabilitacji za rok 2015 uczestniczka otrzymała
oceny zadowalające oraz jedną ocenę dobrą, utrzymując oceny na tym samym
poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Uczestniczka brała udział w zajęciach

rehabilitacyjnych w dwunastu pracowniach Warsztatu, w których realizacja programu
miała na celu doskonalenie czynności intelektualnych, manualnych ·i motorycznych.
60. Opierając się o uzyskane oceny postępów uczestnika w 2015 r. oceniam realizację
IPR na poziomie dobrym. Uczestnik utrzymał wszystkie oceny na jednakowym
poziomie zarówno w rehabilitacji zawodowej jak i ogólnej. Zaleca się kontynuację IPR
na rok 2016 w niezmienionej formie uwzględniając funkcjonowanie uczestnika
w grupie społecznej jak rodzina oraz grupa uczestników.
61. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2015 uczestnik otrzymał oceny
dostateczne i zadowalające w rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Działania
terapeutyczne w 12 pracowniach skierowane były na poprawę umiejętności
komunikacyjnych na poziomie uczestnik-uczestnik, uczestnik-instruktor. Wymaga
ćwiczeń w zakresie rehabilitacji ruchowej.
62. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2015 uczestnik otrzymał oceny
dobre i zadowalające w rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Uczestnik chętnie brał
udział w uroczystościach. Udoskonalił sprawność manualną rąk oraz nabył
umiejętność panowania nad emocjami, tę umiejętność musi doskonalić nadal. Potrafi
współpracować z instruktorami, chętnie wykonywał polecenia. Nadal wymaga zachęty
do pracy.
63. W roku 2015 uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych, w których
realizowany był zakres terapii mających na celu doskonalenie czynności manualnych,
intelektualnych i motorycznych. Uczestniczka opanowała umiejętności założone
w programie terapii w stopniu dobrym. Założenia IPR zostały zrealizowane w stopniu
zadowalającym.
64. Oceniając IPR napisany dla uczestnika na 2015 rok, można stwierdzić, że został on
zrealizowany w stopniu dobrym oraz zadowalającym. Według założeń IPR
uczestniczka
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swoje

pracowniach

terapeutycznych.

umiejętności

Poprzez

na

działania

dwunastu

poszczególnych

terapeutyczne

uczestniczka

nauczyła się dysponować drobnymi kwotami pieniędzy z treningu ekonomicznego.
W sferze społecznej chętnie uczestniczy w spotkaniach oraz wycieczkach i imprezach
okolicznościowych.
65. Program napisany dla uczestnika na rok 2015 został zrealizowany w stopni dobrym.
Uczestniczka poprzez podejmowaną pracę zgodnie z założeniami IPR brała udział na
12 pracowniach tematycznych doskonaliła swoje umiejętności w sferze intelektualnej,
manualnej, ruchowej. Szczególną uwagę w procesie pracy terapeutycznej zwrócono
uwagę na postawę wycofania i izolowania się. Kontakty interpersonalne uczestniczki

są nieliczne i powierzchowne. Szereg ocen w arkuszu Postępu uczestnika zarówno
w I jak i II półroczu 2015 roku plasuje się na poziomie ocen dobrych i bardzo dobrych.
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gospodarstwo domowe. Umie dysponować środkami pieniężnymi, samodzielnie
porusza się po najbliższej okolicy zna podstawowe zasady ruchu drogowego.
Uczestniczka w stopniu dobrym opanowała zasady życia codziennego, umie
przestrzegać zasad dyscypliny pracy, orientuje się w zasadach BHP. Według ocen
stwierdzam, że Pani Agnieszka Wróbel mogłaby podjąć pracę W Zakładach pracy
Chronionej, czy stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
66. IPR napisany dla uczestnika na rok 2015 stwierdzam, że został zrealizowany w stopni
dobrym. Realizacja programu zgodnie z założeniami odbywała się na 12 pracowniach
WTZ, gdzie uczestniczka poprzez pracę z instruktorem doskonaliła swoje
umiejętności w sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Szczególną uwagę
w procesie pracy terapeutycznej zwrócono na postawę izolowania się, co
w konsekwencji utrudnia kontakty interpersonalne uczestniczki. Pani Renata wraz
z siostrą samodzielnie zamieszkują a tym samym zobligowane są do prowadzenia
gospodarstwa domowego. Uczestniczka w stopniu dobrym opanowała zasady życia
codziennego. Umie dysponować środkami pieniężnymi, samodzielnie porusza się po
znanej okolicy, zna podstawowe zasady ruchu drogowego. Pani Renata zna przepisy
BHP, umie dostosować się do panującej na poszczególnych stanowiskach pracy
dyscypliny pracy. Według ocen stwierdzam, że Pani Renata Wróbel może podjąć
pracę w Zakładach Pracy Chronionej czy na stanowisku pracy dla osoby
niepełnosprawnej.
67. Wobec uczestniczki Rada programowa nie podjęła żadnej decyzji z powodu zbyt
krótkiego pobytu na WTZ. Podopieczna jest uczestnikiem warsztatu od II półrocza
68. Program IPR 2015 napisany dla uczestnika został zrealizowany w stopniu
zadowalającym. Uczestniczka poprzez udział na poszczególnych pracowniach WTZ
doskonaliła swoje umiejętności w sferze manualnej, intelektualnej, ruchowej.
Działania terapeutyczne poprawiły funkcjonowanie w sferze zaradności osobistej.
Uczestniczka lepiej komunikuje się z otoczeniem, jasno wyraża swoje potrzeby jest
bardziej śmiała w stosunku do swoich koleżanek i kolegów.

Z uwagi na fakt, iż 15 osób rozpoczęło uczestnictwo 21 grudnia 2015 roku, ocena
realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji została opracowana jedynie dla
68 uczestników.

IX. INFORMACJA O DECYZJACH PODJĘTYCH PRZEZ
RADĘ PROGRAMOWĄ W STOSUNKU DO
UCZESTNIKÓW WARSZTATU, WOBEC KTÓRYCH
RADA PROGRAMOWA DOKONAŁA OCENY
REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU
REHABILITACJI.
L.p.



















Treść decyzji
W rehabilitacji ogólnej za 2015 rok otrzymała oceny dobre Decyzją
Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu rehabilitacji.
Decyzja Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w
2015 roku z naciskiem na rozwój kontaktu werbalnego.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuacje indywidualnego
programu rehabilitacji. Należy zwrócić uwagę na ogólną dyscyplinę i
punktualność.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuowanie
programu rehabilitacji, że szczególnym naciskiem na dalszą poprawę
samowystarczalności.
Decyzja Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w
2015 roku.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuowanie
programu rehabilitacji, że szczególnym naciskiem na poprawę
samowystarczalności.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Decyzja
Rada
Programowa
zaleca
kontynuację
IPR
w rehabilitacji zawodowej ogólnej. Zleca się również uwzględnić
zmiany w IPR na rok 2015 w sferach, które uległy obniżeniu na
modyfikację form i metod rehabilitacji.
Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą rehabilitację fizyczną
celem uzyskania lepszej dyspozycji uczestnika.
Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
Zaleca się kontynuowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji ze
zwróceniem
szczególnej
uwagi
na
realizację
treningu
ekonomicznego oraz zwiększenia nacisku na samodyscyplinę i
otwartość na ludzi.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się kontynuowanie
programu IPR bez większych zmian.
Decyzja Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w
2015 roku.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program terapii
ze szczególnym uwzględnieniem poprawy sprawności ruchowej
























podczas organizowanych zajęć na pracowni rehabilitacji ruchowej ze
względu na otyłość uczestnika.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy nadal kontynuować
indywidualny program terapii w 2015r.
Decyzja Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w
2015 roku.
Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się kontynuowanie
Indywidualnego Programu Rehabilitacji ze zwróceniem szczególnej
uwagi na samodyscyplinę, koncentrację i stosunek do przełożonych i
osób starszych.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuacje programu
rehabilitacji. Należy popracować nad poprawą ogólnej sprawności
fizycznej.
Decyzją Rady Programowej zaleca kontynuowanie uczestnictwa w
WTZ zgodnie z założeniami IPR na 2015. Celem utrzymania
wysokiego poziomu ocen oraz podnoszenia ocen w sferach
rehabilitacji zawodowej, potrzebnej do podjęcia pracy na chronionym
rynku
pracy
z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznej uczestnika.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuacje programu
rehabilitacji.
Podopieczna w rehabilitacji ogólnej i zawodowej otrzymała oceny
dobre i zadowalające, dlatego też zaleca się kontynuowanie terapii.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
W rehabilitacji ogólnej i zawodowej otrzymał oceny słabe
i dostateczne w dalszym ciągu zaleca się kontynuację terapii.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w
2015 roku z naciskiem na większą dyscyplinę oraz na lepszy kontakt
z uczestnikami.
Decyzją Rady Programowej należy kontynuować terapię oraz
szczególnie popracować nad poprawą ogólnej sprawności fizycznej.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w
2015 roku.
Decyzją Rady Programowej na podstawie oceny postępów
uczestnika należy kontynuować program terapii na 2015 rok ze
szczególnym uwzględnieniem większej dyscypliny na zajęciach
warsztatowych.
Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Zaleca się kontynuowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji ze
zwróceniem szczególnej uwagi na poprawę kondycji fizycznej i
nacisku na trening ekonomiczny.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuacje programu
rehabilitacji bez większych modyfikacji.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.






















Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuacje programu
rehabilitacji, uczestniczka poprawiła sferę ruchową.
Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą kontynuacje
rehabilitacji
poprzez
uczestnictwo
w
Warsztacie
Terapii
Zajęciowej
celem
podnoszenia
umiejętności
osobistych
i sportowych oraz usprawnienie relacji interpersonalnych.
Decyzją Rady Programowej zaleca dalszą rehabilitację poprzez
uczestnictwo w WTZ celem utrzymania dotychczasowego poziomu,
oraz przygotowania uczestnika do pełnienia funkcji członka rodziny
zaspokajając samodzielnie swoje podstawowe potrzeby oraz
biorącego udziału w codziennych prostych pracach domowych. IPR
na rok 2015 będzie zawarte zmodyfikowane formy terapii
w sferach czynności życia codziennego ogólna zaradność oraz
sprawność motoryczna celem podniesienia ocen w tych sferach.
Zaleca się kontynuacje IPR z drobną modyfikacją w sferze poprawy
komunikacji, otwartości i kontaktów interpersonalnych oraz
dyscypliny w WTZ.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuowanie
programu rehabilitacji, uczestnik utrzymał dotychczasowe wyniki na
poziomie dostatecznym, poprawiło się tempo pracy oraz poprawiła
się sfera emocjonalno - motywacyjna.
Zaleca się kontynuowanie dotychczasowego programu rehabilitacji
ze zwróceniem szczególnej uwagi na samodyscyplinę i chęć udziału
w zajęciach ruchowych.
Zaleca się kontynuowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji ze
zwróceniem szczególnej uwagi na sferę ruchową i trening
ekonomiczny.
Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Decyzja Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w
2015 roku.
Indywidualny
program
terapii
został
zrealizowany
w stopniu zadowalającym. Decyzją Rady Programowej należy
kontynuowanie programu rehabilitacji.
Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Przewidywany zakres terapii zrealizował w stopniu zadowalającym i
dobrym. Zaleca się kontynuowanie IPR bez większych modyfikacji.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuowanie
programu rehabilitacji.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu
terapii ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia większej
dyscypliny u uczestniczki. Wynika to z tego, iż uczestniczka często
bez
pozwolenia
wychodzi
z pracowni. Uwagę należy zwrócić na większą koncentrację na
zajęciach u uczestniczki.






















Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie rehabilitacji
ruchowej z uwagi na niepełnosprawność ruchową uczestnika.
Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
Zaleca się kontynuowanie IPR w celu dalszej poprawy kondycji
zarówno emocjonalnej jak i intelektualnej manualnej i motorycznej.
Decyzją Rady Programowej na podstawie oceny postępów
uczestnika należy kontynuować program terapii na 2015 rok.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuowanie
programu rehabilitacji.
Decyzją Rady Programowej zaleca kontynuację uczestnictwa w
WTZ. Założenia IPR na 2015 powinny zawierać modyfikowane formy
i metody rehabilitacji celem podwyższenia ocen postępów uczestnika
i utrzymania na wysokim poziomie predyspozycji i umiejętności
zawodowych i społecznych, oraz sfer rehabilitacji ogólnej
i fizycznej.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuacje programu
rehabilitacji, IPR został zrealizowany w stopniu zadowalającym.
Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się dalsze
kontynuowanie założeń IPR na 2015r. Uwzględniając podnoszenie
ocen sfer rehabilitacji społecznej i ogólnej.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy nadal kontynuować
indywidualny program terapii.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy nadal kontynuować
indywidualny program terapii w 2015 r.
Na podstawie oceny postępów uczestnika należy nadal kontynuować
indywidualny program terapii.
Uczestnik rekomendowany jest również do podjęcia pracy na
chronionym rynku pracy.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować indywidualny
program terapii. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposoby
radzenia sobie z negatywnymi emocjami, oraz większą dyscyplinę.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie IPR
w 2015 roku celem podnoszenia ocen w sferach rehabilitacji ogólnej
oraz utrzymanie na wysokim poziomie ocen rehabilitacji zawodowej.
Uczestnik rekomendowany jest również do podjęcia pracy na
chronionym rynku pracy.
Decyzją
Rady
Programowej
zaleca
kontynuowanie
IPR
w 2015 roku celem podnoszenia ocen w sferach rehabilitacji ogólnej
oraz utrzymanie na wysokim poziomie ocen rehabilitacji zawodowej.
Uczestnik rekomendowany jest również do podjęcia pracy na
chronionym rynku pracy.
Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej decyzji,
ponieważ nie została wobec uczestniczki dokonana ocena realizacji
indywidualnego
programu
rehabilitacji
z uwagi na niską frekwencję uczestniczki na zajęciach.

W związku z brakiem możliwości oceny 83 uczestników Warsztatu
wynikającej ze zwiększenia liczby uczestników z dniem 21 grudnia 2015 roku,
zostały podjęte decyzje wobec 68 uczestników Warsztatu.

