Uchwały Nr 82. 18 .2017
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykorzystania środków
finansowych i działalności rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Zochcinku za 2016 rok
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 10a ust. 1, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) oraz § 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), Zarząd Powiatu
w Opatowie uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych i działalności
rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku
z siedzibą w Opatowie za 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie oraz Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/podpisy członków zarządu/

Załącznik
do Uchwały Nr 82. 19.2017
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 1 marca 2017 r.

Roczne sprawozdanie z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków
finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku za rok 2016.

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 2016 rok - finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu Powiatu.


Rozliczenie

kosztów

działalności

Warsztatu

Terapii

Zajęciowej

przy

DPS

Zajęciowej

przy

DPS

w Zochcinku za 2016 rok - finansowanie ze środków PFRON.


Rozliczenie

kosztów

działalności

Warsztatu

Terapii

w Zochcinku za 2016 rok - finansowanie ze środków Budżetu Powiatu.


Zestawienie dochodów Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2016 rok.



Rozliczenie kosztów uzyskanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku
ze sprzedaży prac artystycznych za 2016 rok.
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2016 rok
finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu Powiatu
Lp.

§

Treść

Plan środków Wykonanie
(kwota w zł) (kwota w zł)
45 650,00
45 650,00
762 825,36
762 825,36
40 084,18
40 084,18
133 402,01
133 402,01
18 273,40
18 273,40
198 855,17
198 855,17
19 583,70
52 947,46
42 926,57
8 019,46
23 131,44
1 596,27
2 772,00
5 464,18
18 180,02
4 336,00
19 898,07
24 309,47
24 309,47
19 533,31
4 776,16
7 200,00
7 200,00
1 200,00
6 000,00
1 889,00
1 889,00
173 332,81
173 332,81
890,49
2 400,00
136 012,79
4 828,47
10 579,00
18 622,06
3 865,50
3 865,50
4 409,20
4 409,20
8 996,00
8 996,00
38 050,47
38 050,47
4 631,00
4 631,00
393,30
393,30

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
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
Węgiel
Integracja
Pozostałe
7
4260 Zakup energii
w tym: Energia elektryczna
Woda
8
4270 Zakup usług remontowych
w tym: Samochody służbowe
Budynek
9
4280 Zakup usług zdrowotnych
10
4300 Zakup usług pozostałych
w tym: Opłaty pocztowe
Wywóz nieczystości
Wycieczki
Kanalizacja
Samochody służbowe
Pozostałe
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
17
4700
6 601,00
cywilnej
18
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
6 755,13
RAZEM KOSZTY
1 479 523,00
Wpływy środków PFRON
Wpływy środków z Budżetu Powiatu
Odsetki bankowe I+II+III+IV kwartał 2016r.
Odsetki za IV kwartał 2016r. (przekazane na rachunek Starostwa)
Zwrot dotacji (przekazanie na rachunek Starostwa) – nie zrealizowany plan dochodów ze
sprzedaży prac wykonanych przez uczestników WTZ
RAZEM WPŁYWY
Sporządził:
Majewski Kamil
1
2
3
4
5
6

3110
4010
4040
4110
4120
4210
w tym:

6 601,00
6 755,13
1 479 523,00
1 325 985,31
153 519,00
2 399,61
-716,92
-1 664,00
1 479 523,00
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2016 rok
finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu Powiatu
Koszty działalności warsztatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Wykonanie
Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Powiatu
(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

999 390,55

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

175 552,06

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

94 062,90

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

6 601,00

e. koszty ubezpieczenia uczestników,

1 526,00

f. koszty ubezpieczenia mienia

1 144,00

g. koszty tzw. „treningu ekonomicznego”,

45 650,00

h. koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu,
i. koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym pracowni gospodarstwa domowego.
RAZEM

136 012,79

19 583,70
1 479 523,00

Sporządził:
Majewski Kamil
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2016 rok
finansowanie ze środków PFRON
Lp.

§

Treść

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Materiały do terapii
Paliwo
Artykuły remontowe
Części i akcesoria do samochodów służbowych
Odzież ochronna
Artykuły biurowe i komputerowe
Środki czystości
Węgiel
Pozostałe
7
4260 Zakup energii
w tym: Energia elektryczna
Woda
8
4270 Zakup usług remontowych
w tym: Samochody służbowe
Budynek
9
4280 Zakup usług zdrowotnych
10
4300 Zakup usług pozostałych
w tym: Opłaty pocztowe
Wywóz nieczystości
Wycieczki
Kanalizacja
Samochody służbowe
Pozostałe
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
17
4700
cywilnej
18
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
RAZEM KOSZTY
Sporządził:
Majewski Kamil
1
2
3
4
5
6

3110
4010
4040
4110
4120
4210
w tym:

Plan środków Wykonanie
(kwota w zł) (kwota w zł)
45 650,00
45 650,00
762 825,36
762 825,36
40 084,18
40 084,18
133 402,01
133 402,01
18 273,40
18 273,40
127 892,22
127 892,22
15 505,17
46 702,83
7 605,22
22 809,44
1 596,27
2 442,95
5 160,03
17 058,73
9 011,58
24 309,47
24 309,47
19 533,31
4 776,16
7 200,00
7 200,00
1 200,00
6 000,00
1 889,00
1 889,00
92 440,76
92 440,76
841,49
2 000,00
57 655,59
3 566,59
10 439,00
17 938,09
3 865,50
3 865,50
4 409,20
4 409,20
8 996,00
8 996,00
38 050,47
38 050,47
4 631,00
4 631,00
393,30
393,30
6 601,00

6 601,00

6 755,13
1 327 668,00

6 755,13
1 327 668,00
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2016 rok
finansowanie ze środków PFRON
Koszty działalności warsztatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Wykonanie
Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Powiatu
(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

999 390,55

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

112 839,42

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

87 356,27

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

6 601,00

e. koszty ubezpieczenia uczestników,

1 526,00

f. koszty ubezpieczenia mienia

1 144,00

g. koszty tzw. „treningu ekonomicznego”,

45 650,00

h. koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu,

57 655,59

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

15 505,17

RAZEM

1 327 668,00

Sporządził:
Majewski Kamil
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2016 rok
finansowanie ze środków Budżetu Powiatu
Lp.

§

1
2
3
4
5
6

3110
4010
4040
4110
4120
4210
w tym:

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Treść

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Materaiły do terapii
Paliwo
Wyposażenie
Artykuły remontowe
Części i akcesoria do samochodów służbowych
Artykuły biurowe i komputerowe
Środki czystości
Węgiel
Integracja
Pozostałe
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
w tym: Opłaty pocztowe
Wywóz nieczystości
Wycieczki
Kanalizacja
Samochody służbowe
Pozostałe
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4700
cywilnej
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

RAZEM KOSZTY
w tym: koszty na integrację społeczną uczestników Warsztatu
Sporządził:
Majewski Kamil

Plan środków
(kwota w zł)

Wykonanie
(kwota w zł)

70 962,95

-

70 962,95
4 078,53
6 244,63
42 926,57
414,24
322,00
329,05
304,15
1 121,29
4 336,00
10 886,49
80 892,05
49,00
400,00
78 357,20
1 261,88
140,00
683,97
-

151 855,00
4 336,00

151 855,00
4 336,00

80 892,05
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku za 2016 rok
finansowanie ze środków Budżetu Powiatu
Koszty działalności warsztatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Wykonanie
Osób Niepełnosprawnych oraz Budżetu Powiatu
(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
b. koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do
funkcjonowania warsztatu,
c. koszty dowozu uczestników lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu
rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu,

-

62 712,64

6 706,63

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

78 357,20

4 078,53
151 855,00

Sporządził:
Majewski Kamil
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ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku
za 2016r.

Treść

L.p.

Dochód
uzyskany

1

Dochód uzyskany ze sprzedaży prac artystycznych wykonanych przez
uczestników WTZ

4 336,00

2

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

1 682,69

3

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

716,92
6 735,61

Sporządził:
Majewski Kamil
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Rozliczenie środków uzyskanych ze sprzedaży prac artystycznych
za 2016 rok
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w 2016 roku
uzyskał środki finansowe pochodzące ze sprzedaży prac artystycznych wykonanych przez
uczestników Warsztatu w kwocie 4.336,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące trzysta trzydzieści
sześć 00/100), w tym:
styczeń 2016r. – 40,00 zł.
luty 2016r. – brak
marzec 2016r. - 937,00 zł.
kwiecień 2016r. – brak
maj 2016r. – 140,00 zł.
czerwiec 2016r. - brak
lipiec 2016r. - brak
sierpień 2016r. - 163,00 zł.
wrzesień 2016r. - brak
październik 2016r. – 1.140,00 zł.
listopad 2016r. – 720,00 zł.
grudzień 2016r. - 1.196,00 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 4.336,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące trzysta trzydzieści
sześć 00/100),w tym:
 art. zakupione dla uczestników jako poczęstunek na występy z okazji „Dnia Kobiet” - 86,78 zł.,
 art. zakupione dla uczestników jako poczęstunek na śniadanie wielkanocne – 718,49 zł.,


art. zakupione dla uczestników jako poczęstunek z okazji wystawy prac artystycznych
w Klasztorze OO. Bernardynów w Opatowie – 91,94 zł.



art. zakupione dla uczestników jako poczęstunek na piknik integracyjny – 132,19 zł.



art. zakupione dla uczestników z okazji zabawy andrzejkowej – 774,41 zł.



art. zakupione dla uczestników jako poczęstunek na Wigilię – 1.461,09 zł.



art. zakupione dla uczestników z okazji zabawy choinkowej – 1.071,10 zł.
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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 2016.
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 2016 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.
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I.

LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU ORAZ STOPIEŃ
I RODZAJ ICH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

L.p.

Stopień

Stan na 31.12.2016r.
Symbol przyczyny

niepełnosprawności

niepełnosprawności

1.

Umiarkowany

02-P

2.

Umiarkowany

02-P

3.

Umiarkowany

01- U

4.

02-P

5.

Umiarkowany
Znaczny

P/L/S

6.

Umiarkowany

§26,pkt 1. lit C

7.

Umiarkowany

01-U

8.

Znaczny

01-U, 11-I, 05-R

9.

Znaczny

01-U

10.

Umiarkowany

01-U, 06- E

11.

Umiarkowany

01-U, 02-P

12.

Umiarkowany

01-U

13.

Znaczny

10-N

14.

Umiarkowany

01-U, 02-P

15.

Umiarkowany

02-P

16.

Umiarkowany

02-P

17.

Umiarkowany

02-P

18.

Umiarkowany

01-U

19.

Umiarkowany

10-N, 02-P

20.

Znaczny

Ps

21.

Umiarkowany

02-P

22.

Umiarkowany

02-P

23.

Umiarkowany

01-U

24.

Umiarkowany

01-U

25.

Umiarkowany

02-P

26.

Umiarkowany

01-U, 10-N

27.

Umiarkowany

02-P
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28.

Znaczny

10-N, 03-L, 01-U

29.

Umiarkowany

01-U, 11- I

30.

Umiarkowany

02-P

31.

Umiarkowany

01-U

32.

Znaczny

01-U

33.

01-P

34.

Znaczny
Umiarkowany

01-U

35.

Umiarkowany

10-N

36.

Umiarkowany

01-U, 02- P

37.

Umiarkowany

01-U

38.

Znaczny

05-R, 01-U

39.

Znaczny

01-U, 02-P, 06-E

40.

Umiarkowany

05-R, 04-O, 01-U

41.

Umiarkowany

01-U/11-I

42.

Znaczny

05-R

43.

01-U

44.

Umiarkowany
Znaczny

05-R, 10-N

45.

Umiarkowany

01-U

46.

Umiarkowany

01-U

47.

Umiarkowany

01-U

48.

Umiarkowany

01-U

49.

Umiarkowany

01-U

50.

Umiarkowany

02-P

51.

Umiarkowany

02-P, 06-E

52.

Znaczny

10-N

53.

Umiarkowany

01-U

54.

Znaczny

10-N, 05- R

55.

06-E/01-U

56.

Umiarkowany
Umiarkowany

57.

Znaczny

01-U

58.

Znaczny

Ps

59.

Znaczny

03-L, 11-I

60.

Znaczny

01-U, 03-L, 06-E

61.

Umiarkowany

02-P

01-U
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II.

62.

Umiarkowany

02-P

63.

Umiarkowany

06-E, 02-P

64.

Umiarkowany

02-P

65.

01-U

66.

Umiarkowany
Umiarkowany

67.

Znaczny

11-I, 01-U, 03-L

68.

Umiarkowany

02-P

69.

Znaczny

02-P

70.

Umiarkowany

01-U

71.

Znaczny

11-I, 01-U

72.

Znaczny

01-U

73.

Umiarkowany

01-U

74.

Znaczny

Ps/I

75.

Umiarkowany

02-P

76.

Znaczny

P

77.

Znaczny

P/N

78.

Znaczny

10-N, 05- R

79.

Umiarkowany

03-L, 01-U

80.

Umiarkowany

02-P

81.

Umiarkowany

02-P

82.

Znaczny

02-P, 10-N

83.

Znaczny

01-U, 10-N, 11-I

01-U

UCZESTNICY W PRZEDZIALE WIEKOWYM
W KATEGORIACH STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Kobiety
stan na dzień 31.12.2016

Niepełnosprawność 1922
0
Znaczna
1
Umiarkowana
1
Ogółem

2325
1
0
1

2630
3
5
8

Przedział wiekowy – rok życia
3136414651 i
35
40
45
50
powyżej
1
6
0
0
0
2
6
3
2
0
3
12
3
2
0

Razem
11
19
30

Ze znaczną niepełnosprawnością 11 kobiet – co stanowi 13,26 % z ogólnej liczby uczestników, oraz
19 kobiet z niepełnosprawnością umiarkowaną - co stanowi 22,90 % z ogólnej liczby uczestników
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Mężczyźni
stan na dzień 31.12.2016

Przedział wiekowy – rok życia
Niepełnosprawność
Znaczna
Umiarkowana
Ogółem

1922
0
0
0

23
25
4
4
8

26
30
2
10
12

31
35
3
4
7

36
40
2
2
4

41
45
3
3
6

46
50
2
5
7

51
i
powyżej
3
6
9

Razem
19
34
53

Ze znaczną niepełnosprawnością 19 mężczyzn– co stanowi 22,90% ogólnej liczby uczestników, natomiast 34 mężczyzn z niepełnosprawnością umiarkowaną – co stanowi 40,10% ogólnej liczby uczestników.
Ilość uczestników o stopniu niepełnosprawności znacznej – 30 osób w tym 11 kobiet i 19 mężczyzn.
Ilość uczestników o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej – 53 osób w tym 19 kobiet i 34 mężczyzn.

III.

LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W OPATOWIE Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN W POWIECIE
OPATOWSKIM

Gmina Opatów: 44
Gmina Ożarów: 0
Gmina Sadowie: 10
Gmina Lipnik: 8
Gmina Iwaniska: 9
Gmina Baćkowice: 12
Gmina Wojciechowic: 0
Gmina Tarłów: 0
IV.

OGÓLNA FREKWENCJA UCZESTNIKÓW W ZAJĘCIACH
WARSZTATU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU
SPRAWOZDAWCZEGO 2016.
L.p.

Miesiąc

Frekwencja w %

1.

Styczeń

68

2.

Luty

67

3.

Marzec

66

4.

Kwiecień

71

5.

Maj

65
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6.

Czerwiec

68

7.

Lipiec

Przerwa urlopowa dla uczestników

8.

Sierpień

62

9.

Wrzesień

60

10.

Październik

65

11.

Listopad

73

12.

Grudzień

66

ŚREDNIA FREKWENCJA
ROCZNA

V.

61 %

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 2016r. 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.
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-

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

uczestniczył

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.
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VI.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ
ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPORTOWYCH,
Z UDZIAŁEM WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWJ W OPATOWIE
W 2016 ROKU.
L.p.

Rodzaj imprezy

Miejsce

1.

Gody Opatowskie

OOK Opatów

2.

Festiwal Kolęd i Pastorałek

OOK Opatów

3.

Warsztaty integracyjne z uczniami SOSW
Niemienice

WTZ Opatów

4.

Zabawa choinkowa

SOSW Niemienice

5.

Zabawa choinkowa

SOSW Jałowęsy

6.

Zabawa choinkowa

WTZ Bidziny

7.

Zabawa choinkowa

WTZ Opatów

8.

Wystawa fotograficzna zatytułowana
„Olimpiady Specjalne – Polska ”

9.

Kiermasz stroików wielkanocnych

Starostwo
powiatowe
w Opatowie
WTZ Opatów

10. Dzień kobiet

WTZ Opatów

11.

Klasztor OO
Bernardynów.
Opatów

Przedstawienie "Misterium Męki Pańskiej" .
12. XIII Festiwal Działań Artystycznych Osób
Niepełnosprawnych
13. Udział w VIII edycji konkursu plastycznego
„Świat NIKIFORÓW”

Staszów
Kielce

14. Dzień Kobiet

WTZ Opatów

15. Spotkanie integracyjne z uczniami drugich
klas Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w
Opatowie.

WTZ Opatów

16. Topienie „Marzanny”

WTZ Opatów

17.
Zapis utworów w wykonaniu uczestników
warsztatu

Szkoła Muzyczna
I stopnia im.
Ignacego
Krzyżanowskiego
w Opatowie.

18. Śniadanie Wielkanocne

WTZ Opatów

19. Wizytacja Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego Adama Jarubasa

WTZ Opatów
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20. Spotkanie informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa uczestników z
pracownikami z Komendy Policji
Powiatowej w Opatowie
21.

Wyjazd integracyjny.

22. XII Wojewódzkie Święto Wiśni.
23. XIV Festiwal Osób Niepełnosprawnych.
24. Integracyjny Piknik Majowy

WTZ Opatów
Wrocław-Kotlina
Kłodzka-Praga.
Nowe
Staszów
DPS Zochcinek

25. VIII Rajdzie na Raty po Górach
Świętokrzyskich

Nowa Słupia

26. Spotkanie integracyjne uczestników
warsztatu z uczniami klasy pierwszej i
czwartej szkoły podstawowej
Samorządowego Zespołu Szkół numer 2
w Opatowie

WTZ Opatów

27. 50 Ogólnopolski Integracyjny Jubileuszowy
Konkurs Piosenki p.t. "Tomaszowska
Wiosna" 2016

Tomaszów
Mazowiecki

28. Przedstawienie Teatru Lalek Pinokio
z Nowego Sącza

WTZ Opatów

29. Dzień Matki

WTZ Opatów

30. Projekt Partnerski pod nazwą XI Zakonów
na jedenaście wieków chrześcijaństwa w
Polsce.

Klasztor oo.
Bernardynów
w Opatowie

31. Jarmark Opatowski

OOK Opatów

32.
Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego
33. Pikniku Integracyjnym „Razem 2016”

Zrzeszenie Sportu
i Rehabilitacji
„Start” Kielce
Ożarów

34. Udział w spektaklu Teatru Dziecięcego
działającego przy Samorządowym Zespole
Szkół Nr 1 w Opatowie

OOK Opatów

35. V Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej

ZS nr 2 Opatów

36. I Festiwal Integracyjny Osób
Niepełnosprawnych.

DPS Zochcinek

37. Jubileusz 35 – lecia SOSW Niemienice.

SOSW Niemienice.

38. Cykl imprez - BAWMY SIE RAZEM Zielonka 2016.

Zielonka

39. Uroczystość plenerowa "POWITANIE
LATA".

WTZ Opatów

40. Piknik Rodzinny - Kobylany 2016 r.

Kobylany
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41. 50 Dymarki Świętokrzyskie.
42. Turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty
opatowskiego
43. Wycieczka uczestników Warsztatu
do Sandomierza
44. Warsztaty terapeutyczne w Rudkach
45.

Rajdzie na Raty po Górach Świętokrzyskich

Nowa Słupia.
DPS Zochcinek
Sandomierz
Rudki
Góry
Świętokrzyskie

46. Prezentacja wyrobów artystycznych –
„Święto kwitnącej wiśni”

Nowe

47. XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
„Śpiewajmy Razem”

Radom

48. Dymarki Świętokrzyskie

Nowa Słupia

49. Piknik rodzinny - prezentacja wyrobów
artystycznych

Kobylany

50. XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych

Kielce

51. Spartakiada Sportowa Osób
Niepełnosprawnych „Golgota
Świętokrzyska 2016”
52. VIII Świętokrzyskim Spotkaniu
Integracyjnym osób chorych psychicznie
zaburzonych i niepełnosprawnych
53. Wojewódzkie Biegi Przełajowe
54. Wyjazd integracyjny.
55. Przegląd Twórczości osób
Niepełnosprawnych TAN 2016,
56. Kiermasz stroików z okazji święta
zmarłych.
57. Turniej sportowy gry w Boccia
58. XIV XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny
Osób Niepełnosprawnych

Kałków - Godów

Strawczyn
Tokarnia
Krynica Zdrój
Kętrzyn
WTZ Opatów
Kielce
Chmielnik

59. Przedstawianie agencji Artystycznej „ArtMetanoia” z Krakowa z programem
satyryczno-muzycznym „Kobietki”

WTZ Opatów

60. Festiwal piosenki i innych form twórczych
osób niepełnosprawnych.

Ujazd

61. IV Opatowski Bieg Niepodległości

Opatów - Rynek

62. 98 Rocznica Odzyskania przez Polskę
Niepodległości

Opatów - Rynek

63. XII Edycji Opatowskiej Ligi Halowej Piłki

ZS nr 1 w Opatowie
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Nożnej pod Patronatem Starosty Powiatu
Opatowskiego
64. Zabawa andrzejkowa
65. Wycieczka dla uczestników WTZ do
sanatorium w Ustroniu
66.

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej
Kielce 2016

Jałowęsy
Ustroń
Filharmonia
Świętokrzyska im.
Oskara Kolberga

67. Zabawa andrzejkowa

WTZ Opatów

68. Wizyta Św. Mikołaja w WTZ

WTZ Opatów

69. Uroczysta Wigilia

WTZ Opatów
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VII.

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

L.p.

Powód skreślenia z listy

1. na podstawie podania rezygnacji
2. na podstawie podanie rezygnacji
3. uczestnik zmarł
4. na podstawie podania rezygnacji
5. na podstawie podania rezygnacji
6.

skreślony w związku z długotrwałą
nieobecnością

7.

skreślony w związku ze zmiana miejsca
pobytu

8.

skreślony w związku z długotrwałą
nieobecnością

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 decyzji

1.

Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2016
jest niemożliwa z powodu zbyt krótkiego okresu uczestnictwa
w zajęciach na poszczególnych pracowniach WTZ.

2.

Oceniając program IPR za rok 2016 napisany dla uczestnika
stwierdzam, że
został zrealizowany na poziomie
zadowalającym. Zgodnie z założeniami IPR uczestnik w roku
2016 brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych, w których
realizowany był program w zakresie terapii mających na celu
doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych i
motorycznych. Uczestnik bardzo chętnie bierze udział w
zajęciach rehabilitacyjnych. W stosunku do ubiegłego
półrocza zaobserwowano u niego poprawę w sferze
emocjonalno-motywującej. U uczestnika można również
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zaobserwować poprawę motoryki oraz większą akceptację
innych uczestników. Uczestnik opanował umiejętności
założone w programie terapii w stopniu zadowalającym i
dobrym.
3.

W 2016 r. uczestniczka poprzez udział w zajęciach na
poszczególnych pracowniach rozwinęła sprawność fizyczną i
psychiczną. Poprzez pracę z instruktorami rozwija sprawność
intelektualno- społeczną, ale nadal występują trudności w
kontaktach interpersonalnych. Podczas współpracy z
instruktorami i uczestnikami wykazuje braki w
samodyscyplinie.

4.

W roku 2016 Uczestniczka brała udział w zajęciach
rehabilitacyjnych w 13 pracowniach, w których realizowany
był zakres terapii mających na celu doskonalenie czynności
manualnych, intelektualnych i motorycznych. Uczestniczka
jest osobą obojętną emocjonalnie. Komunikacja z oraz
nawiązywanie z nią kontaktów interpersonalnych są bardzo
trudne. Umiejętności uczestniczki założone w programie
terapii pozostają na tym samym poziomie.

5.

W 2016 roku Uczestnik dokonał postępów w zakresie
rehabilitacji zawodowej, społecznej i ogólnej biorąc udział w
zajęciach na poszczególnych pracowniach. Zajęcia
terapeutyczne wpłynęły na poprawę sfery społecznej gdzie
poprawie uległa umiejętność komunikowania się. Z
obserwacji uczestnika wynika, iż stosunek do opiekuna pracy
uległ nieznacznemu pogorszeniu.

6.

Oceniając program za rok 2016 napisany dla uczestnika
stwierdzam, że został zrealizowany zgodnie z założeniem
IPR. Uczestnik brała udział w zajęciach na pracowniach,
które znajdują się na WTZ. Przez pracę z instruktorami
poszczególnych pracowni uczestnik doskonalił swoje
umiejętności w sferze rehabilitacji ogólnej i zawodowej.
Oceniam, iż większość umiejętności uczestnika, zarówno w
sferze ogólnej i zawodowej plasuje się na poziomie ocen
słabych.

7.

Uczestniczka warsztatów chętnie przebywa na pracowniach,
lecz słabo rozwija swoje umiejętności manualne. Jest lubiana
przez grupę i instruktorów. Jej ogólny stosunek do wydarzeń
życia warsztatowego jest pozytywny. Dokonując oceny za
2016 rok należy w dalszym ciągu nałożyć nacisk na
mobilizację do aktywniejszego udziału w grupie.

8.

Oceniając program za rok 2016 napisany dla uczestniczki
stwierdzam, że został zrealizowany na poziomie ocen
zadowalających. Zgodnie z założeniem IPR uczestniczka
brała udział w zajęciach na pracowniach, które znajdują się na
WTZ. Przez pracę z instruktorami poszczególnych pracowni
uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności w sferze
rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Oceniam, iż większość
umiejętności uczestniczki, zarówno w sferze ogólnej i
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zawodowej plasuje się na poziomie ocen zadowalających.
9.

Ogólny stan uczestnika jest na poziomie zadowalającym.
Zaleca się dalszą rehabilitację nabytych już czynności
manualnych celem zwiększenia tempa wykonywanych zadań.
Uczestnik odnajduje się w niezbyt rozległym zakresie
otoczenia, jest średnio zaradny. Ciągle powtarzającym
problemem jest higiena osobista. Zalecane duże wsparcie
emocjonalne. Uczestnik domaga się uwagi i wsparcia przy
pracy.

10.

W 2016 roku uczestnik dokonał postępy w zakresie
rehabilitacji ruchowej , intelektualnej, społecznej. Biorąc
udział w zajęciach na wszystkich pracowniach rozwijał swoje
umiejętności
manualne,
potrafi
posługiwać
się
podstawowymi narzędziami życia codziennego, widać
również poprawę ogólnej sprawności fizycznej jak również
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Oceniając
uczestnika za rok 2016 należy szczególny nacisk nałożyć na
sprawność rehabilitacji ruchowej i kontakty interpersonalne
jak również na higienę osobistą.

11.

W 2016 roku uczestnik otrzymał oceny dostateczne w
prowadzonej rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Problemy z
negatywnymi emocjami maja wpływ na zachowanie się w
sytuacjach zawodowych. Uczestnicząc w zajęciach doskonalił
czynności manualne, intelektualne i inne.

12.

Uczestnik jest osobą samodzielną, grzeczną, punktualną i
zdyscyplinowaną. Chętnie uczęszcza na zajęcia w każdej z
pracowni, gdzie z sukcesem rozwija umiejętności związane z
życiem codziennym w grupie. Za niewielką namową
instruktorów poprawia swoją koordynację ruchową. Znacznie
poprawił i ugruntował swoją pozycję w grupie. Tempo i
motoryka zachowań, pracy jest na poziomie zadowalającym.
Dokonując oceny uczestnika warsztatów za 2016 rok, należy
wywierać nacisk na mobilizację do aktywniejszego
funkcjonowania w grupie.

13.

W roku 2016 uczestnik brał udział w zajęciach w 13
pracowniach, gdzie realizowany był program mający na celu
doskonalenie czynności manualnych, ruchowych i
intelektualnych. Indywidualny Program Rehabilitacji
zrealizowany został w stopniu zadowalającym i dobrym.
Terapia uczestnika, to głównie ćwiczenia usprawniające
ruchowo i manualnie, ze względu na jego niepełnosprawność
ruchową. Uczestnik jest osobą świadomą swojej sytuacji
życiowej. Brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek męskiej
pracy, jak i wszelkie ograniczenia spowodowane
niepełnosprawnością, mocno go frustrują i obniżają poczucie
własnej wartości i przede wszystkim przydatności. Uczestnik
z natury jest pracowity i pogodny, potrzebuje kontaktu z
innymi osobami.
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14.

W 2016 roku uczestnik otrzymał oceny dobre, dostateczne
oraz słabe w prowadzonej rehabilitacji ogólnej uczestnicząc
w zajęciach zdobywał nowe umiejętności i doświadczenia
oraz doskonalił wcześniej nabyte. W rehabilitacji zawodowej
i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze zmiany. Nieznacznej
poprawie uległa sfera dotycząca higieny osobistej oraz sfera
społeczna i emocjonalno-motywacyjna.

15.

Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2016
jest niemożliwa z powodu zbyt krótkiego okresu uczestnictwa
w zajęciach rehabilitacyjnych.

16.

W oparciu o rok 2016 uczestniczka dokonała postępów w
zakresie rehabilitacji intelektualnej, ruchowej i społecznej.
Czynnie bierze udział na wszystkich pracowniach i wykonuje
z uwagą swoją pracę. Jest osobą pogodną i lubianą przez
wszystkich uczestników i kadrę.

17.

IPR w roku 2016 został zrealizowany w stopniu słabym.
Uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności na 13
pracowniach gdzie podnosiła swoje kwalifikacje manualne
oraz zawodowe. W stopniu dostatecznym opanowała
umiejętności gospodarowania treningiem ekonomicnzym. Jest
osobą konfliktową, nie potrafi współpracować z instruktorem
oraz z kolegami z grupy. Posiada wahania nastroju oraz ma
problemy z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych.

18.

Okresowa ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji
za rok 2016 nie może zostać dokonana, ze względu na zbyt
długi okres absencji.

19.

Indywidualny Program Rehabilitacji dla uczestniczki jest na
poziomi dobrym. Uczestniczka jest wyjątkowo samodzielna
oraz posiada szereg własnych zainteresowań. Ma wysoce
rozwinięte poczucie estetyki, dlatego chętnie spędza czas na
pracowniach artystycznych (ceramiczna, wiklin, plastyczna) –
ma wtedy okazje wyrazić swoją kreatywność. Sfera
intelektualna, społeczna oraz motywacyjna na wysokim
poziomie. Zorientowana w sprawach codziennych

20.

W 2016 roku uczestnik otrzymał w większości oceny
dostateczne. Biorąc udział w zajęciach na wszystkich
pracowniach rozwijał swoje umiejętności manualne oraz
intelektualne. Widać również poprawę ogólnej sprawności
fizycznej. Oceniając uczestnika za rok 2016
należy
szczególny nacisk nałożyć na sprawność rehabilitacji
ruchowej, kontakty interpersonalne oraz higienę osobistą.

21.

Uczestnik warsztatów chętnie uczestniczy na zajęciach we
wszystkich pracowniach rozwijając swoje umiejętności
manualne. Za niewielką namową poprawia swoja
koordynację ruchową. Jego sprawność fizyczna i ruchowa
ulega poprawie.

22.

IPR w roku 2016 został zrealizowany w stopniu dobrym.
Uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności społeczne i
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zawodowe na 13 pracowniach. Jest osobą otwartą,
współpracuje w grupie, nie sprawia problemów, zna wartość
pieniądza i potrafi nim dysponować.
23.

W 2016 r. uczestnik dokonał postępów w zakresie
rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji ogólnej. Poprzez
uczestnictwo w zajęciach na poszczególnych pracowniach
rozwinął swoją sprawność ruchową i manualną. Jego
samowystarczalność i postawa zawodowa utrzymuje się na
poziomie dobrym. Uczestnik wykazuje trudności w
kontaktach interpersonalnych.

24.

W 2016 roku uczestniczka brała udział w zajęciach na
wszystkich pracowniach gdzie doskonaliła czynności w
zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz ogólnej.
Uczestniczka poprawiła poziom z zadowalającego na dobry w
sferze samowystarczalności oraz intelektualnej, gdzie na
dobrym poziomie funkcjonuje orientacja w zasadach
funkcjonowania WTZ oraz przestrzega jego regulaminu.
Nieznacznemu pogorszeniu uległa sprawność motoryczna.

25.

Ogólny stan uczestniczki jest na poziomie zadowalającym.
Uczestniczka nie wymaga stałego nadzoru instruktora nad
wykonywanymi czynnościami, w miarę możliwości
wykonuje polecone zadania oraz sama szuka rozwiązań dla
powstałych problemów. Higiena osobista na wysokim
poziomie. W zależności od nasilenia się objawów miewa
wahania nastojów, wymaga wtedy dużo wsparcia
emocjonalnego, rozmowy i poświęcenia uwagi. Lubi
pracować w grupie.

26.

W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach
terapeutycznych na wszystkich pracowniach gdzie
realizowane były bloki tematyczne służące rehabilitacji
zawodowej, społecznej oraz ogólnej. Z obserwacji uczestnika
wynika, iż osiągnął on poprawę w zakresie poczucia własnej
wartości, postrzegania siebie oraz gospodarowania małymi
kwotami. Nieznacznemu obniżeniu uległa sfera zawodowa
oraz umiejętność kontaktów interpersonalnych.

27.

2016 roku uczestnik otrzymał oceny dobre, bardzo dobre
i zawalające. W prowadzonej rehabilitacji ogólnej
uczestnicząc w zajęciach zdobywał nowe umiejętności i
doświadczenia oraz doskonalił wcześniej nabyte. W
rehabilitacji zawodowej i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze
zmiany.

28.

W 2016 roku uczestnik jest bardziej uśmiechnięty .
Uśmiechem akceptuje wszystkich uczestników i instruktorów.
Oceniając uczestnika za rok 2016 należy szczególny nacisk
nałożyć na higienę osobistą

29.

Oceniając program za rok 2016 napisany dla uczestniczki
stwierdzam, że został zrealizowany na poziomie ocen
zadowalających. Zgodnie z założeniem IPR uczestniczka
brała udział w zajęciach na pracowniach, które znajdują się na
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WTZ. Przez pracę z instruktorami poszczególnych pracowni
uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności w sferze
rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Oceniam, iż większość
umiejętności uczestniczki, zarówno w sferze ogólnej i
zawodowej plasuje się na poziomie ocen zadowalających.
30.

W roku 2016 uczestnik dokonał postępów. Został w
większości oceniony dobrze. Postęp w zakresie rehabilitacji
ruchowej, intelektualnej oraz społecznej uczestnicząc w
zajęciach na wszystkich pracowniach, rozwijał swoje
umiejętności
manualne,
potrafi
posługiwać
się
podstawowymi narzędziami życia codziennego. Zauważalna
jest również poprawa ogólnej sprawności fizycznej oraz
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Oceniając
uczestnika za rok 2016 należy szczególną uwagę nałożyć na
kontakty interpersonalne i sprawność rehabilitacji ruchowej.

31.

Ocena IPR za rok 2016 jest niemożliwa z powodu zbyt
krótkiego okresu uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych.

32.

Uczestnik warsztatu chętnie przyjeżdża na zajęcia. W
poszczególnych pracowniach doskonalił swoje umiejętności
manualne, rozwijał sferę intelektualną. Zamierzone cele
zostały osiągnięte połowicznie. Jest osobą pogodną
zdyscyplinowaną
i otwartą, utrzymuje pozytywne stosunki grupą. W realizacji
powierzonych zadań wymaga szczególnej uwagi i motywacji
instruktora.

33.

IPR w roku 2016 został zrealizowany w stopniu słabym.
Uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności na 13
pracowniach. W stopniu słabym rozwinęła koordynację
wzrokowo-ruchową,
nie
potrafi
współpracować
z
instruktorem oraz z kolegami z grupy. Nie zna wartości
pieniądza oraz nie potrafi nimi dysponować. Jest osobą
konfliktową, posiada wahania nastroju, bywa agresywna.

34.

W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach
terapeutycznych na wszystkich pracowniach gdzie
doskonalone były wszelkie czynności w zakresie rehabilitacji
ogólnej, zawodowej i społecznej. Realizacja zajęć pozwoliła
na wzrost poziomu sprawności motorycznej uczestnika z
dobrego na bardzo dobry. Z obserwacji uczestnika wynika, iż
trudne sytuacje występujące w życiu wyzwalają w nim
skrajne emocje nieadekwatne do danej sytuacji.

35.

W 2016 roku uczestnik doskonalił postępy w zakresie
rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Biorąc udział w zajęciach
we wszystkich pracowniach rozwijał swoje umiejętności
ruchowe, intelektualne i manualne. Jest bardzo dokładny, ma
dobrą pomięć i zwraca uwagę na szczegóły. Pewność siebie w
grupie zdecydowanie wzrosła przez ostatnie półrocze, trzyma
z wybranymi osobami. Widoczna jest poprawa chęci
uczestnictwa w zajęciach i zaangażowanie w wykonywane
czynności. Mimo zwykle dobrego humoru nie zawsze jest
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bezkonfliktowy, ponieważ lubi postawić na swoim, jest trochę
wyczulony na swoim punkcie.
Oceniając program rehabilitacji za rok 2016 można
stwierdzić, że został on zrealizowany
w stopniu
zadowalającym. Szczególny nacisk należy skierować na
poprawę koordynacji ruchowej i kontaktów z innymi
uczestnikami.
36.

Indywidualny program rehabilitacji w roku 2016 został
zrealizowany w stopniu dobrym. Podopieczny rozwijał swoje
umiejętności na 13 pracowniach. Nauczył się dyscypliny i
punktualności, potrafi dysponować swoim środkami w
ramach treningu ekonomicznego.

37.

Uczestnik warsztatu w zajęciach warsztatowych uczestniczy
od IV 2016 roku. Uczestnicząc na zajęciach w
poszczególnych
pracowniach
rozwinął
umiejętności
manualne, poprawił swój kontakt z otoczeniem, jest lubiany
przez pozostałych uczestników. Stając się bardziej
zdyscyplinowanym poprawił swoje stosunki w grupie.
Wymaga jednak częstego dyscyplinowania przez kadrę
dydaktyczno-wychowawczą.
Jego
samowystarczalność,
jakość i tempo wykonywanej pracy jest na poziomie
zadowalającym.

38.

Uczestnik warsztatu jest osobą samodzielna, grzeczną,
zdyscyplinowaną. Chętnie uczestniczy na zajęciach
warsztatowych. Jest osoba bardzo lubianą przez wszystkich.
Znacznie poprawił i ugruntował swoją pozycję w grupie.

39.

Uczestniczka warsztatu w 2016 roku brała czynny udział w
realizacji programu. Chętnie uczestniczy w zajęciach na
wszystkich pracowniach, szczególnie gdzie rozwijane są
umiejętności manualne. Bardzo trafnie i sensownie formułuje
swoje spostrzeżenia dotyczące życia warsztatowego, bardzo
dokładnie wykonuje prace wymagające dużej uwagi i
sprawności manualnych, W czasie dziennego pobytu w
placówce miewa znaczne wahania nastroju wymagające
uwagi instruktora.

40.

W 2016 roku uczestnik dokonał postępów w zakresie
rehabilitacji zawodowej, społecznej i ogólnej. Uczestnicząc w
zajęciach rehabilitacyjnych na trzynastu pracowniach
nieznacznie
poprawił postawę zawodową oraz sferę
społeczną. Zajęcia terapeutyczne pozwoliły mu również
udoskonalić gospodarowanie pieniędzmi. Małej poprawie
uległ także ogólny stan zdrowia uczestnika. Z obserwacji
wynika, iż ma on problem z dbałością o higienę osobistą.

41.

Uczestniczka według założonego IPR w 2016 roku
uczestniczyła w zajęciach we wszystkich pracowniach
znajdujących się w WTZ doskonaląc czynności ruchowe,
manualne i intelektualne. Poziom umiejętności uczestniczki
utrzymuje się na tym samym poziomie. Nie zawsze ma
ochotę
popracować,
szybko
traci
zainteresowanie
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wykonywaną czynnością. Podczas wykonywania zadań nie
zauważa zagrożeń, wymaga nieustannej kontroli instruktora.
Oceniając uczestniczkę za rok 2016 w rehabilitacji
zawodowej i ogólnej otrzymała oceny dostateczne i słabe.
Działania terapeutyczne w dalszym ciągu należy skierować
na poprawę komunikacji i sprawność ruchową.
42.

W rehabilitacji ogólnej i zasadniczej za 2016 rok uczestnik
otrzymał oceny dobre. Poprawa nastąpiła w sferze
samowystarczalności.

43.

Poprzez udział w zajęciach w pracowniach znajdujących się
w WTZ doskonalił umiejętności nabyte i uczył się nowych.
Uczestnik stał się bardziej pewny siebie i kontaktowy.
Podczas zajęć zwykle nie wykazuje własnej inicjatywy, a
jedynie wypełnia powierzone mu zadanie. Na ogół pracuje
dobrze jednak szybko się rozprasza, gdy ktoś obok niego
rozmawia. Nie najlepiej radzi sobie z krytyką i szybko się
denerwuje.
Oceniając program IPR na rok 2016 można stwierdzić, że
został on zrealizowany
w stopniu zadowalającym i
dostatecznym. Działania terapeutyczne skierowane na
motywowanie do podejmowania zadań służących rozwojowi
nowych umiejętności.

44.

2016 roku uczestnik otrzymał oceny dostateczne oraz
zawalające w prowadzonej rehabilitacji ogólnej uczestnicząc
w zajęciach zdobywał nowe umiejętności i doświadczenia
oraz doskonalił wcześniej nabyte. W rehabilitacji zawodowej
i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze zmiany.

45.

Ogólny stan uczestniczki jest na poziomie zadowalającym.
Uczestniczka nie wymaga stałego nadzoru instruktora nad
wykonywanymi czynnościami, w miarę możliwości
wykonuje polecone zadania oraz sama szuka rozwiązań dla
powstałych problemów. Higiena osobista na wysokim
poziomie. W zależności od nasilenia się objawów miewa
wahania nastojów, wymaga wtedy dużo wsparcia
emocjonalnego, rozmowy i poświęcenia uwagi. Lubi
pracować w grupie.

46.

Oceniając program za rok 2016 napisany dla uczestnika
stwierdzam, że został zrealizowany na poziomie ocen
zadowalających. Zgodnie z założeniem IPR, uczestnik brał
udział w zajęciach na pracowniach, które znajdują się na
WTZ. Przez pracę z instruktorami poszczególnych pracowni
uczestnik doskonalił swoje umiejętności w sferze rehabilitacji
ogólnej i zawodowej. Oceniam, iż większość umiejętności
uczestnika, zarówno w sferze ogólnej
i zawodowej
plasuje się na poziomie ocen zadowalających.

47.

Uczestnik warsztatu chętnie uczestniczy w zajęciach
grupowych w pracowniach. Chętnie nawiązuje kontakt z
instruktorem, jest tolerowany przez grupę. Jego ogólny
stosunek do wydarzeń i życia warsztatowego jest pozytywny.
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Natomiast jego dojrzałość zawodowa i umiejętności plasują
się na poziomie zadowalającym.
48.

Uczestnik warsztatu chętnie uczestniczył na zajęciach we
wszystkich pracowniach rozwijając swoje umiejętności
manualne i interpersonalne. Jego sprawność fizyczna i
ruchowa uległa nieznacznej poprawie. Jednak w sytuacjach
trudnych i bardziej skomplikowanych radzi sobie
umiarkowanie. Jest pogodny, koleżeński i akceptowany w
grupie.

49.

W 2016 roku uczestniczka dokonała postępu w zakresie
rehabilitacji ruchowej, intelektualnej, społecznej .
Uczestniczka bierze udział w pracach na różnych
pracowniach bardziej rozwija swoje umiejętności manualne.
Oceniając uczestniczkę za rok 2016 samowystarczalność
osiągnęła w stopniu dobrym. Bardziej szczególny nacisk
należy nałożyć na bardziej otwartość do ludzi oraz kontakty
interpersonalne.

50.

W 2016 roku uczestnik otrzymał oceny zadowalające w
prowadzonej rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Uczestniczył
w zajęciach rozwijając swoja sprawność manualną.

51.

W 2016 roku uczestnik otrzymał w większości oceny dobre.
Dokonał postępów w takich sferach jak intelektualna,
społeczna oraz w rehabilitacji ruchowej. Rozwijał swoje
umiejętności manualne oraz intelektualne biorąc udział w
zajęciach na wszystkich pracowniach terapeutycznych.
Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami
niezbędnymi w życiu społecznym. Widać również poprawę
ogólnej sprawności fizycznej oraz radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Oceniając uczestnika za rok 2016 należy
szczególny nacisk nałożyć na poprawę sprawności fizycznej
oraz higienę osobistą

52.

IPR w roku 2016 został zrealizowany w stopniu
zadowalającym. Uczestnik doskonalił swoje umiejętności na
13 pracowniach. Na poszczególnych pracowniach podnosił
swoje umiejętności, koordynację wzrokowo-ruchową oraz
sprawność ruchową. Potrafi umiejętnie dysponować
otrzymywanymi kwotami w ramach treningu ekonomicznego
oraz zna wartość pieniądza. Jest osoba koleżeńską, otwartą,
potrafi współpracować z instruktorem oraz z kolegami w
grupie.

53.

W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach
terapeutycznych na wszystkich pracowniach gdzie
doskonalone były wszelkie czynności w zakresie rehabilitacji
ogólnej,
zawodowej
i społecznej. Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło mu na
udoskonalenie
postawy
zawodowej.
Rozumie
on
otrzymywane polecenia, jest pracowity i wytrwały.
Nieznacznemu pogorszeniu uległa dbałość o higienę osobistą.
Uczestnik jest osobą skrytą, małomówną stąd pogorszeniu
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uległy kontakty interpersonalne oraz tworzenie więzi i
przyjaźni.
54.

W 2016 roku uczestnik otrzymał oceny zadowalające w
prowadzonej rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Uczestnicząc
w zajęciach rozwinął się w sferze intelektualnej i społecznej,
nie nastąpiły jednak zasadnicze zmiany.

55.

W 2016 roku podopieczny uczestniczył w zajęciach na
pracowniach znajdujących się w WTZ doskonaląc postępy w
zakresie rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Rozwijał
umiejętności manualne, intelektualne i ruchowe. Potrafi
wykonać podstawowe czynności życia codziennego jak
również
dysponować
małymi
kwotami.
Działania
terapeutyczne w dalszym ciągu skierowane na poprawę sfery
emocjonalnej.
W sferze ogólnej i zawodowej w 2016 roku uczestnik w
stopniu dostatecznym zrealizował założone cele. Szczególny
nacisk należy nałożyć na motywowanie uczestnika do
podejmowania nowych zadań, również tych które wymagają
od niego wysiłku.

56.

Uczestnik w zajęciach warsztatowych uczestniczy od dnia
15.05.1996 roku. Biorąc udział w zajęciach na
poszczególnych pracowniach rozwija umiejętności manualne.
Poprawił swój kontakt z otoczeniem i jest lubiany przez
pozostałych uczestników.

57.

2016 roku uczestnik otrzymał oceny dobre, bardzo dobre
i zawalające. W prowadzonej rehabilitacji ogólnej
uczestnicząc w zajęciach zdobywał nowe umiejętności i
doświadczenia oraz doskonalił wcześniej nabyte. W
rehabilitacji zawodowej i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze
zmiany.

58.

Oceniając program za rok 2016 napisany dla uczestniczki
stwierdzam, że został zrealizowany na poziomie ocen
zadowalających. Zgodnie z założeniem IPR uczestniczka
brała udział w zajęciach na pracowniach, które znajdują się na
WTZ. Przez pracę z instruktorami poszczególnych pracowni
uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności w sferze
rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Oceniam, iż większość
umiejętności uczestniczki, zarówno w sferze ogólnej i
zawodowej plasuje się na poziomie ocen zadowalających.

59.

W 2016 roku uczestnik dokonał postępu w zakresie
rehabilitacji ruchowej, intelektualnej, społecznej. Bierze
udział w pracach na różnych pracowniach bardziej rozwija
swoje umiejętności manualne ruchowe. Oceniając uczestnika
za rok 2016 należy szczególny nacisk nałożyć na kontakty
interpersonalne oraz otwartość do ludzi. Samowystarczalność
u uczestnika jest w stopniu zadowalającym.

60.

Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2016
jest niemożliwa z powodu zbyt krótkiego okresu uczestnictwa
w zajęciach na poszczególnych pracowniach WTZ.
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61.

W 2016 roku uczestnik dokonał postępu w zakresie
rehabilitacji ruchowej, intelektualnej, społecznej. Bierze
udział w pracach na różnych pracowniach bardziej rozwija
swoje umiejętności manualne. Potrafi samodzielnie
posługiwać się urządzeniami życia codziennego. Oceniając
uczestnika za rok 2016 należy szczególny nacisk nałożyć na
kontakty interpersonalne oraz otwartość do ludzi.

62.

W 2016 roku uczestnik otrzymał oceny dobre w prowadzonej
rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Uczestnicząc w zajęciach
nabywał nowe umiejętności i doświadczenia, doskonalił już
wcześniej nabyte. W rehabilitacji ogólnej i zawodowej nie
nastąpiły zasadnicze zmiany

63.

W rehabilitacji ogólnej i zawodowej za 2016 roku uczestnik
otrzymał oceny dobre. Biorąc udział w zajęciach doskonalił
czynności intelektualne i inne.

64.

Uczestniczka warsztatów chętnie przejeżdża na zajęcia. W
poszczególnych pracowniach doskonali swoje umiejętności
manualne i poprawia kontakt z otoczeniem, będąc bardziej
zdyscyplinowana Jej tempo wykonywanej pracy jest na
poziomie zadowalającym.

65.

W 2016 roku uczestnik poczynił postępy w zakresie
rehabilitacji ruchowej, społecznej oraz intelektualnej. Postępy
uzyskał biorąc udział w zajęciach terapeutycznych na
poszczególnych pracowniach. Rozwijał swoje umiejętności
intelektualne,
manualne.
Potrafi
posługiwać
się
podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w życiu
codziennym. Oceniając uczestnika za 2016 rok szczególny
nacisk należy nałożyć na kontakty interpersonalne oraz
rehabilitacje ruchową.

66.

W 2016 roku uczestnik dokonał postępów w zakresie
rehabilitacji intelektualnej, ruchowej i społecznej. Czynnie
bierze udział w zajęciach na wszystkich pracowniach
rozwijając przy tym swoje umiejętności manualne. Uczestnik
jest koleżeński, lubiany przez wszystkich. Jego umiejętności
występują na poziomie zadowalającym.

67.

Podopieczna jest uczestnikiem WTZ od października
2016roku. Doskonali czynności ruchowe, manualne i
intelektualne. Wykonuje proste czynności pod nadzorem
instruktora. W większości był to czas adaptacje, poznawała
pracownie i czynności na nich wykonywane.

68.

W 2016 r. uczestniczka dokonała postępów w zakresie
rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji ogólnej. Biorąc udział
w zajęciach na poszczególnych pracowniach poprawiła swoje
umiejętności manualne, widać również poprawę w ogólnej
sprawności ruchowej, lecz sfera emocjonalna wciąż pozostaje
na poziomie dostatecznym (niedojrzałość emocjonalna).

69.

Uczestnik jest bardzo samodzielny, w stosunku do
pozostałych uczestników oraz instruktorów, odnosi się w
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sposób grzeczny oraz kulturalny. Jest zorientowany w
sprawach życia codziennego. Poukładany i dobrze
wychowany. Interesuje się ćwiczeniami wykonywanymi na
zajęciach, chętnie wykonuje zadania samodzielnie. Jest
sumienny i dokładny. Motywacja do pracy polepsza jego
wyniki
70.

Oceniając IPR za rok 2016 napisany dla uczestniczki
stwierdzam, że został zrealizowany na poziomie
zadowalającym i dostatecznym. Poprawie uległy stan zdrowia
uczestniczki oraz higiena
osobista. Przez pracę z
instruktorami poszczególnych pracowni uczestniczka
doskonaliła czynności intelektualne, manualne i motoryczne.
Uczestniczka jest osobą towarzyską, lubianą przez innych
uczestników, z którymi chętnie spędza czas. Podczas zajęć
niemal na każdej pracowni stara się wykonywać minimum,
unikając zadań wymagających od niej wysiłku. Nie dba o
estetykę wykonywanych prac. Chętnie natomiast bierze
udział w przedstawieniach, które wystawiane są nie tylko na
terenie naszej placówki. Uczestniczka jest lubiana przez
innych uczestników jednak zdarza się, iż niektóre osoby są
przez nią strofowane, upominane bez konkretnego powodu.

71.

Postępy uczestnika w rehabilitacji oceniam na zadowalające.
Potrzebuje indywidualnego poświęcenia uwagi instruktora, w
sprawach wykonywanych ćwiczeń oraz zadań powierzonych
uczestniczce. Pod nadzorem instruktora jest w stanie
skoncentrować się na niedługi czasu. Częstym problemem
dekoncentrującym uczestniczkę są współpracownicy, których
ta nie do końca akceptuje i wchodzi z nimi w konflikty. Jest
egocentryczna ale poprzez wsparcie i rozmowę możliwym
jest osiągnąć współpracę z uczestniczką.

72.

W 2016 r. uczestnik brał udział w zajęciach na
poszczególnych pracowniach. Poprzez pracę z instruktorami
zwiększył swoje umiejętności w zakresie czynności życia
codziennego. Uczestnik nadal wykazuje trudności w
komunikacji na poziomie uczestnik- uczestnik, uczestnikinstruktor oraz w sferze ruchowej.

73.

W 2016 r. uczestnik dokonał postępów w zakresie
rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji ogólnej. Poprzez
uczestnictwo w zajęciach na poszczególnych pracowniach
jego motoryka utrzymuje się na poziomie dobrym, widać
również poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Uczestnik
wykazuje trudności w racjonalnym gospodarowaniu
pieniędzmi oraz dbaniu o higienę osobistą.

74.

W roku 2016 uczestniczka brała udział w zajęciach
rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Przez pracę z instruktorami
poszczególnych pracowni uczestniczka realizowała program z
zakresu terapii mających na celu doskonalenie czynności
manualnych, intelektualnych i motorycznych. Uczestniczka
opanowała umiejętności założone w programie terapii w
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stopniu dobrym i bardzo dobrym.
75.

Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2016
jest niemożliwa z powodu zbyt krótkiego okresu uczestnictwa
w zajęciach rehabilitacyjnych.

76.

Oceniając program za rok 2016 napisany dla uczestniczki,
stwierdzam że został zrealizowany na poziomie ocen
dobrych. Zgodnie z założeniem IPR uczestniczka brała udział
w zajęciach na pracowniach, które znajdują się na WTZ.
Poprzez prace z instruktorami poszczególnych pracowni
uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności w sferze
rehabilitacji ogólnej i zawodowej.

77.

Oceniając program za rok 2016 napisany dla uczestniczki,
stwierdzam, że został zrealizowany na poziomie ocen
dobrych. Zgodnie z założeniem IPR uczestniczka brała udział
w zajęciach na pracowniach, które znajdują się na WTZ.
Poprzez prace z instruktorami poszczególnych pracowni
uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności w sferze
rehabilitacji ogólnej i zawodowej.

78.

Uczestnik bierze udział w zajęciach terapeutycznych od
początku 2016 roku gdzie poprzez uczestnictwo w zajęciach
na wszystkich pracowniach poczynił postępy w zakresie
rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz ogólnej. Na
przestrzeni roku poziom jego samowystarczalności wzrósł z
zadowalającego na dobry. Poprawie uległa ogólna orientacja
w otoczeniu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.
Nieznacznemu pogorszeniu uległa sfera emocjonalnomotywacyjna
gdzie najistotniejszy problem stanowi
umiejętność rozwiązywania swoich problemów oraz dbałość
o higienę osobistą.

79.

W 2016 roku uczestnik dokonał postępu w zakresie
rehabilitacji ruchowej, intelektualnej, społecznej. Bierze
udział w pracach na różnych pracowniach bardziej rozwija
swoje umiejętności manualne ruchowe. Widać również
poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Oceniając uczestnika
za rok 2016 należy szczególny nacisk nałożyć na to , aby stał
się bardziej otwarty do ludzi i pokonał tą barierę która go
otacza. Samowystarczalność jest w stopniu zadowalającym.

80.

Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2016
jest niemożliwa z powodu zbyt krótkiego okresu uczestnictwa
w zajęciach rehabilitacyjnych.

81.

Dla uczestnika okresowa ocena IPR w 2016 roku nie może
zostać dokonana w związku ze zbyt krótkim okresem
uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych.

82.

W związku z tym, że uczestnik terapii na WTZ jest od około
4 miesięcy, nie można dokonać pełnej oceny rocznej. Chętnie
uczestniczy w zajęciach wszystkich pracowni z naciskiem na
pracownie techniczne. Jest sprawny fizycznie, z ochotą
wykonuje polecenia instruktorów, potrzebuje jednak
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motywacji i uwagi kadry.
83.

IX.

2016 roku uczestnik otrzymał oceny dobre, dostateczne oraz
słabe w prowadzonej rehabilitacji ogólnej uczestnicząc w
zajęciach zdobywał nowe umiejętności i doświadczenia oraz
doskonalił wcześniej nabyte. W rehabilitacji zawodowej i
ogólnej nie nastąpiły zasadnicze zmiany.

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

Treść decyzji

1.

Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej
decyzji, ponieważ nie została dokonana ocena realizacji IPR
z uwagi na zbyt krótki okres uczestnictwa w zajęciach na
poszczególnych pracowniach WTZ.

2.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR
w rehabilitacji zawodowej i ogólnej ze zwróceniem
szczególnej uwagi na realizację treningu ekonomicznego, na
umiejętne dysponowanie pieniędzmi i planowaniem
wydatków, a także na wyrabianie orientacji czasowej. Należy
motywować uczestnika do rozwoju nowych umiejętności,
pamiętając o utrwaleniu tych już nabytych. Nadal motywować
uczestnika do większej samodzielności w codziennym
funkcjonowaniu.

3.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie IPR.
Należy zwrócić szczególną uwagę na kontakty interpersonalne
oraz zwiększenie nacisku na samodyscyplinę uczestniczki.

4.

Decyzją Rady Programowej na podstawie oceny postępów
uczestniczki, należy kontynuować program rehabilitacji
ogólnej i zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
pracę nad sferą społeczną uczestniczki. Należy dążyć do
zwiększenia motywacji zadaniowej uczestniczki. Motywować
ją do podejmowania nowych prac, rozwijających nowe
umiejętności. Dobierając zadania dla uczestniczki należy
uwzględniać jej aktualne samopoczucie.

5.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację
Indywidualnego Planu Rehabilitacji. Zleca się również
uwzględnić zmiany w IPR na rok 2017 ze szczególnym
naciskiem na poprawę stosunku do opiekunów i ogólną kulturę
osobistą.

6.

Decyzją Rady Programowej w 2017 roku zaleca się
kontynuowanie programu rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
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7.

Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą kontynuację
założonego programu rehabilitacji ze zwróceniem szczególnej
uwagi na otwartość na otoczenie.

8.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR, ze
szczególnym naciskiem na rehabilitację zawodową, w sferze
akceptacja współpracowników. Należy zwrócić uwagę na
kształtowanie
umiejętności
pozytywnego
odbierania
konstruktywnej krytyki oraz umiejętności rozwiązywania
konfliktów w sposób aprobowany społecznie.

9.

Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się
kontynuować program terapii ze szczególnym uwzględnieniem
poprawy sprawności ruchowej. Decyzją Rady Programu zaleca
się kontynuowanie programu w 2017r.

10.

Decyzja Rady Programowej zaleca kontynuowanie programu
IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na poprawę
higieny osobistej, samowystarczalności, czynności życia
codziennego
i ogólną zaradność.

11.

Zaleca się kontynuowanie programu rehabilitacji ze
szczególnym naciskiem na ogólną dyscyplinę, opanowanie
negatywnych emocji.

12.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
założony program rehabilitacji ze zwróceniem szczególnej
uwagi na otwartość na ludzi oraz poprawy sprawności
ruchowej.

13.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
programu terapii ze szczególnym uwzględnieniem poprawy
sprawności ruchowej. Należy mobilizować uczestnika do
wzrostu zaangażowania w realizowane zajęcia. Poprzez
pochwałę wzmacniać poczucie własnej wartości i zachęcać do
podejmowania nowych zadań.

14.

Na podstawie oceny uczestnika należy kontynuować program
rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji ruchowej oraz
sfery emocjonalnej zwłaszcza umiejętności panowania nad
negatywnymi emocjami.

15.

Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej
decyzji, ponieważ nie została dokonana ocena realizacji IPR
z uwagi na zbyt krótki okres uczestnictwa w zajęciach
rehabilitacyjnych.

16.

Oceniając uczestniczkę należy kontynuować program
rehabilitacji ze szczególną uwagą na poprawę sprawności
ruchowej i na kontakt z otoczeniem.

17.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy
kontynuowanie programu rehabilitacji, ze szczególnym
naciskiem na poprawę samowystarczalności.

18.

Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej
decyzji, ponieważ nie została dokonana ocena realizacji IPR
z uwagi na zbyt krótki okres uczestnictwa w zajęciach na
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poszczególnych pracowniach WTZ.
19.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
indywidualnego programu rehabilitacji ze szczególnym
naciskiem na poprawę ogólnej dyscypliny i punktualności.

20.

Decyzją Rady Programowej zaleca się
kontynuowanie
programu IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na
poprawę higieny osobistej, samowystarczalność.

21.

Na podstawie oceny postępów uczestnika uzyskanych w 2016
roku zaleca się kontynuację rehabilitacji z naciskiem na
poprawę koordynacji ruchowej.

22.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji.

23.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie IPR, ze
szczególnym
naciskiem
na
poprawę
kontaktów
interpersonalnych uczestnika.

24.

Na podstawie oceny postępów uczestnika decyzją Rady
Programowej zaleca się kontynuowanie Indywidualnego
Programu Rehabilitacji. Należy zwrócić uwagę na poprawę
sprawności ruchowej i doskonalenie motoryki.

25.

W rehabilitacji ogólnej za 2016 rok otrzymała oceny dobre.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
programu rehabilitacji. Należy zasugerować poprawę stosunku
do opiekuna pracy. Zaradna w czynnościach dnia codziennego.
Zaleca się motywacje do większej ilości ruchu celem poprawy
ogólnego stanu zdrowia.

26.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację
Indywidualnego Programu Rehabilitacji w rehabilitacji
zawodowej i ogólnej. Zleca się również uwzględnić zmiany w
IPR na rok 2017 w sferach, które uległy nieznacznemu
obniżeniu

27.

Decyzja Rady Programowej zaleca kontynuowanie programu
IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na poprawę
higieny osobistej.

28.

Decyzja Rady Programowej zaleca się
kontynuowanie
programu IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na
rehabilitacje ruchową i kontakty interpersonalne.

29.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR.
Należy zwrócić uwagę na sferę emocjonalno–motywacyjną
uczestniczki, która wymaga indywidualnej pracy z
uczestniczką zarówno ze strony instruktorów poszczególnych
pracowni, jak i psychologa WTZ.

30.

Decyzja Rady Programowej zaleca się
kontynuowanie
programu IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na
rehabilitacje ruchową i kontakty interpersonalne.

31.

Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej
decyzji ponieważ nie została dokonana ocena realizacji IPR z
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uwagi na zbyt krótki okres uczestnictwa w zajęciach
rehabilitacyjnych.
32.

Na podstawie oceny postępów uczestnika, zaleca się
kontynuowanie dalszej rehabilitacji z naciskiem na rozwój
sfery intelektualnej i ruchowej.

33.

Zaleca się kontynuowania IPR ze zwróceniem szczególnej
uwagi na realizację treningu ekonomicznego oraz zwiększenie
nacisku na samodyscyplinę i otwartość na ludzi.

34.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
Indywidualnego Programu Rehabilitacji w 2017 roku. Zleca
się również uwzględnienie w nim zmian służących poprawie
sfery
emocjonalno-motywacyjnej
gdzie
występuję
adekwatność okazywania emocji do sytuacji.

35.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR ze
zwróceniem uwagi na samodyscyplinę i sprawność ruchową.

36.

W rehabilitacji ogólnej za 2016 rok otrzymał oceny dobre
Decyzją Rady Programowej. Zaleca się kontynuowanie
programu rehabilitacji.

37.

Na postawie oceny postępów uczestnika zaleca się dalsze
kontynuowanie programu rehabilitacji, ze szczególnym
naciskiem na dalszą poprawę samodyscypliny.

38.

Na podstawie postępów dokonanych przez uczestnika zaleca
się dalszą kontynuację z zajęciach warsztatowych z naciskiem
na poprawę koordynacji ruchowej i sfery intelektualnej.

39.

Na podstawie oceny postępów uczestniczki, proponuje się
dalszą kontynuację rehabilitacji ze szczególnym naciskiem na
otwartość do ludzi oraz pozytywny stosunek do samej siebie.

40.

Decyzją Rady Programowej zaleca się
Indywidualnego Planu Rehabilitacji
w
zawodowej, społecznej oraz ogólnej. Zaleca
uwzględnić
zmiany
w
IPR
na
ze szczególnym naciskiem na dbałość o higienę
sferę intelektualną.

41.

Decyzją Rady Programowej na podstawie oceny postępów
uczestniczki należy kontynuować program rehabilitacji ze
szczególny naciskiem na dalszą poprawę samowystarczalności.

42.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji w 2017 roku.

43.

Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej.

44.

Należy kontynuować program rehabilitacji z uwzględnieniem
rehabilitacji ruchowej oraz sfery emocjonalnej. Uczestnik nie
radzi sobie w sytuacjach frustrujących. Ma tendencję do
reagowania przesadną inpulsywnością.

45.

W rehabilitacji ogólnej za rok 2016 otrzymała oceny
zadowalające. Decyzja Rady Programowej zaleca się

kontynuację
rehabilitacji
się również
rok
2017
osobistą oraz
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kontynuowanie programu rehabilitacji. Należy zwrócić uwagę
na ogólna dyscyplinę oraz rozwój kontaktu werbalnego.
46.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR.
Należy zwrócić uwagę na sferę emocjonalno – motywacyjną
uczestnika, który wymaga indywidualnej pracy ze strony
instruktorów poszczególnych pracowni, jak i psychologa WTZ

47.

Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się
kontynuowanie programu IPR bez większych zmian z lekkim
naciskiem na trening predyspozycji „przywódczych”.

48.

Na podstawie oceny postępów uczestnika uzyskanych w 2016
roku zaleca się kontynuację zamierzonej rehabilitacji
zwracając uwagę na higienę osobistą i kontakt z otoczeniem.

49.

Decyzja Rady Programowej zaleca kontynuowanie programu
IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na rozwój
kontaktu werbalnego.

50.

Zaleca się kontynuowanie programu rehabilitacji ze
zwróceniem uwagi na samodyscyplinę.

51.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
programu IPR z szczególnym uwzględnieniem dbania o
higienę osobistą.

52.

W rehabilitacji ogólnej za rok 2016 otrzymał oceny dobre.
Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
programu rehabilitacji.

53.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
Indywidualnego Programu Rehabilitacji w 2017 roku z
naciskiem na poprawę sfery społecznej gdzie zawiera się
tworzenie więzi i przyjaźni oraz ogólna otwartość na ludzi.
Zaleca się również zmiany w IPR ze szczególnym
uwzględnieniem dbałości o higienę osobistą

54.

Należy kontynuować program rehabilitacji ze szczególnym
naciskiem na dalszą rehabilitacje fizyczną celem uzyskanie
lepszej dyspozycji uczestnika.

55.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR.
Należy zwrócić uwagę na ogólną dyscyplinę i poprawę
kontaktów interpersonalnych. Zaleca się pracę z psychologiem
WTZ.

56.

Na podstawie oceny postępów uczestnika uzyskanych w 2016
roku zaleca się dalszą rehabilitację z naciskiem na rozwój sfery
intelektualnej i ruchowej.

57.

Należy kontynuować program rehabilitacji z uwzględnieniem
rehabilitacji ruchowej oraz nauki
panowania nad
negatywnymi emocjami.

58.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR ze
zwróceniem szczególnej uwagi na pracę nad sferą społeczną
uczestniczki. Należy rozwijać umiejętności dysponowania
pieniędzmi i planowania wydatków poprzez trening
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ekonomiczny. Pracy wymaga również umiejętność ponoszenia
odpowiedzialności za siebie, mienie, zadanie. Rada
Programowa zwróciła uwagę niskie umiejętności uczestniczki
w zakresie dzielenia się i niesienia pomocy nad którymi należy
pracować w roku 2017.
59.

Decyzja Rady Programowej zaleca kontynuowanie programu
IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na
samowystarczalność oraz kontakty interpersonalne.

60.

Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej
decyzji, ponieważ nie została dokonana ocena realizacji IPR z
uwagi na zbyt krótki okres uczestnictwa w zajęciach na
poszczególnych pracowniach WTZ.

61.

Decyzja Rady Programowej zaleca kontynuowanie programu
IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na rozwój
kontaktu werbalnego.

62.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji z uwzględnieniem sprawności ruchowej.

63.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować
program rehabilitacji ogólnej i zawodowej.

64.

Decyzja Rady Programowej zaleca się kontynuację w
rehabilitacji, a szczególnie na dalsza poprawę dyscypliny.

65.

Decyzja Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
programu IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na
samowystarczalność.

66.

Przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne
rokowania co w konsekwencji prowadzi do zatrudnienia
uczestnika na stanowisku pracy osoby niepełnosprawnej lub w
zakładzie pracy chronionej przy udziale trener pracy, doradczy
zawodowego oraz psychologa.

67.

Decyzja Rady Programowej zaleca się dalszą rehabilitację
celem uzyskania lepszej dyspozycji uczestnika.

68.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie IPR,
Zaleca się również szczególnie uwzględnić zmianę w sferze
emocjonalnej, która uległa obniżeniu.

69.

Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca
kontynuowanie programu IPR bez większych zmian.

70.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację
Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Należy zwrócić
uwagę
na
ogólną
dyscyplinę
i punktualność. Motywować uczestniczkę do podejmowania
nowych zadań, również tych które wymagają od niej wysiłku,
uwzględniając jej możliwości. Na zajęciach terapeutycznych
zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonywanej pracy.
Należy motywować ją do rozwoju nowych umiejętności.
Dyskretnie reagować w sytuacjach kiedy bez konkretnej
przyczyny upomina innych.

się
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71.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program
terapii ze szczególnym uwzględnieniem poprawy sprawności
fizycznej. Należy także zwrócić uwagę na rozwinięcie
realizacji treningu ekonomicznego oraz zwiększenie nacisku
na samodyscyplinę
i otwartość na ludzi.

72.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie IPR,
Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę komunikacji
oraz poprawę sprawności ruchowej.

73.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie IPR, ze
szczególnym naciskiem na realizację treningu ekonomicznego
oraz poprawę higieny osobistej.

74.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuację IPR w
rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Należy nadal motywować
uczestniczkę do podejmowania nowych zadań, wykorzystując
potencjał Pani Katarzyny i jej zaangażowanie. Nagradzać
pochwałą za pozytywna postawę społeczną, chęci pomocy.
Należy stwarzać możliwości by uczestniczka mogła się
wykazywać własną inicjatywą podczas zajęć. Wykorzystywać
potencjał i możliwości uczestniczki do działań promujących
placówkę w lokalnej społeczności.

75.

Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej
decyzji, ponieważ nie została dokonana ocena realizacji IPR z
uwagi na zbyt krótki okres uczestnictwa w zajęciach
rehabilitacyjnych.

76.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
uczestnictwa w terapii na WTZ, ze względu na pozytywne
rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji,
umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie
rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Rada
Programowa zwraca uwagę, iż podjęcie zatrudnienia przez
uczestniczkę wymaga wsparcia ze strony trenera pracy, który
we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem wspiera
osobę niepełnosprawną w procesie zdobywania i utrzymania
zatrudnienia.

77.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
uczestnictwa w terapii na WTZ, ze względu na pozytywne
rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji,
umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie
rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Rada
Programowa zwraca uwagę, iż podjęcie zatrudnienia przez
uczestniczkę wymaga wsparcia ze strony trenera pracy, który
we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem wspiera
osobę niepełnosprawną w procesie zdobywania i utrzymania
zatrudnienia.

78.

Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program
rehabilitacji zawodowej i ogólnej . Zaleca się również
uwzględnić zmiany w Indywidualnym Planie Rehabilitacji na
2017 rok w sferach, które uległy obniżeniu.
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79.

Decyzja Rady Programowej zaleca kontynuowanie programu
IPR w 2017 roku ze szczególnym naciskiem na otwartość do
ludzi oraz poprawę higieny osobistej.

80.

Wobec uczestnika Rada Programowa nie podjęła żadnej
decyzji, ponieważ nie została dokonana ocena realizacji IPR
z uwagi na zbyt krótki okres uczestnictwa w zajęciach
rehabilitacyjnych.

81.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie
programu w 2017 roku.

82.

Na podstawie oceny postępów dokonanych przez uczestnika,
zaleca się dalszą kontynuację rehabilitacji z naciskiem na
poprawę koordynacji ruchowej.

83.

Należy kontynuować program rehabilitacji z uwzględnieniem
rehabilitacji ruchowej gdyż uczestnik cierpi na nadwagę.
Należy zwrócić uwagę na sferę emocjonalną, gdyż uczestnik
niechętnie uczestniczy w wyjazdach grupowych.
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