UCHWAŁA NR 82.19.2017
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 Stowarzyszeniu Akademia
Pomysłu w Bidzinach za 2016 rok
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2016 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.
z 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.
z 2004 r. 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 Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu z siedzibą
w Bidzinach 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 Nr 1 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 W BIDZINACH ZA ROK 2016
A. CZĘŚĆ FINANSOWA
ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu w Bidzinach za 2016r.
finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu Powiatu
Lp.

§

1
2
3
4
5
6

3110
4010
4110
4120
4170
4210
w tym:

Treść

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Wyposażenie
Artykuły do bieżących napraw / remontowe
Materiały do terapii
Części i akcesoria do samochodu
Artykułu biurowe
Środki czystości
Pozostałe
Polary
Paliwo
7
4260 Zakup energii
w tym: Energia elektryczna
Woda
Gaz
8
4270 Zakup usług remontowych
9
4280 Zakup usług zdrowotnych
10
4300 Zakup usług pozostałych
w tym: Opłaty pocztowe
Usługa rehabilitacji
Usługi księgowe
Samochody służbowe
Wywóz nieczystości
Opłaty bankowe
Wycieczki
Aktualizacja programów komputerowych
Pozostałe
11
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
12
4410 Podróże służbowe krajowe
13
4430 Różne opłaty i składki
14
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze
15
4480 Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
16
4700
cywilnej
RAZEM KOSZTY
Wpływy środków PFRON
Wpływy środków z Budżetu Powiatu
RAZEM WPŁYWY
Sporządził:
Ponikowska Agnieszka

Plan środków Wykonanie
(kwota w zł)
(kwota w zł)
44 373,01
44 373,01
293 412,79
293 412,79
51 182,21
51 182,21
10 450,10
10 450,10
15 957,70
15 957,70
176 046,18
176 046,18
34 200,34
29 122,36
33 460,29
7 660,40
5 458,30
7 513,25
3 114,44
8 600,00
46 916,80
20 107,50
20 107,50
4 900,71
1 788,31
13 418,48
999,99
999,99
1 262,00
1 262,00
353 441,81
353 441,81
240,40
40 700,00
16 605,00
89 535,16
4 342,85
823,00
187 162,76
2 317,07
11 715,57
600,00
600,00
199,74
199,74
21,00
21,00
54 120,00
54 120,00
9 445,97
9 445,97
34 780,00

34 780,00

1 066 400,00

1 066 400,00
959 760,00
106 640,00
1 066 400,00
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Lp.

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
ROZLICZENIE
KOSZTÓWAkademia
DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu
Pomysłu w Bidzinach za 2016r.
Stowarzyszeniu
Akademia
Pomysłu w Bidzinach za 2016r.
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
finansowanie
ze środków
PFRON
finansowanie ze środków PFRON oraz Budżetu Powiatu
Plan środków
Wykonanie
§
Treść
(kwota w zł)
(kwota w zł)

44 373,01
1
3110 Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny
Koszty
działalności
warsztatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób
293 412,79
2
4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników
Niepełnosprawnych oraz Budżetu Powiatu
51 182,21
3
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
a. 4wynagrodzenie
pracowników
warsztatu
wraz
z
dodatkowym
wynagrodzeniem
rocznym,
ze
10 450,10
4120 Składki na Fundusz Pracy
składnikami na ubezpieczenie społeczne. Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz
15 957,70
5
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
89 406,18
6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
b. koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do
w tym: Wyposażenie
funkcjonowania warsztatu,
Artykuły do bieżących napraw / remontowe
do terapii
c. koszty dowozuMateriały
uczestników
lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu
rehabilitacji i niezbędnej
obsługi
warsztatu,
Części i akcesoriadziałalności
do samochodu
Artykułu biurowe
d. koszty szkoleń pracowników warsztatu, ściśle związane z działalnością warsztatu (z wyłącz. opłat za
dokształcanie), Środki czystości
Pozostałe
Polary
e. koszty ubezpieczenia uczestników,
Paliwo
20 107,50
7
4260 Zakup energii
f. kosztywubezpieczenia
mienia
tym: Energia elektryczna
Woda
Gaz ekonomicznego”,
g. koszty tzw. „treningu
8
4270 Zakup usług remontowych
999,99
1 262,00
9
4280 Zakup usług zdrowotnych
h.10
koszty4300
wycieczek
organizowanych
dla uczestników warsztatu,
333 441,81
Zakup
usług pozostałych
w tym: Opłaty pocztowe
Usługa
rehabilitacji
i. koszty materiałów
do terapii
w pracowniach, w tym pracowni gospodarstwa domowego.
Usługi księgowe
Samochody służbowe
RAZEM
Wywóz nieczystości
Sporządził:
Opłaty bankowe
Ponikowska Agnieszka
Wycieczki
Aktualizacja programów komputerowych
Pozostałe
11
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
600,00
12
4410 Podróże służbowe krajowe
199,74
13
4430 Różne opłaty i składki
21,00
54 120,00
14
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze
9 445,97
15
4480 Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
34 780,00
16
4700
cywilnej
959 760,00
RAZEM KOSZTY
Wpływy środków PFRON
Sporządził:
Ponikowska Agnieszka

44 373,01
Wykonanie
293 412,79
(w zł)
51 182,21
10 450,10
371 002,80
15 957,70
89 406,18
2511 508,78
006,81
7 039,25
31 964,76
144 112,36
4 519,90
4 687,20
345 780,00
809,65
2 790,44
0,00
0,00
31 588,17
20 107,50
0,00
4 900,71
1 788,31
13 373,01
418,48
44
999,99
1 262,00
187
333 162,76
441,81
240,40
37 460,29
200,00
33
16 605,00
075,16
1 06687400,00
4 095,38
788,00
173 808,23
2 317,07
11 312,57
600,00
199,74
21,00
54 120,00
9 445,97
34 780,00
959 760,00
959 760,00
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu w Bidzinach za 2016r.
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

371 002,80

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

180 647,97

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

123 183,23

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

34 780,00

e. koszty ubezpieczenia uczestników,

0,00

f. koszty ubezpieczenia mienia

0,00

g. koszty tzw. „treningu ekonomicznego”,

44 373,01

h. koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu,

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

173 808,23

31 964,76
959 760,00

Sporządził:
Ponikowska Agnieszka
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu w Bidzinach za 2016r.
finansowanie ze środków Budżetu Powiatu

Lp.

§

1
2
3
4
5
6

3110
4010
4110
4120
4170
4210
w tym:

7
8
9
10

4260
4270
4280
4300

11
12
13
14
15

4360
4410
4430
4400
4480

Treść

Plan środków
(kwota w zł)

Wykonanie
(kwota w zł)

Świadczenia społeczne – trening ekonomiczny
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Wyposażenie
Artykuły do bieżących napraw / remontowe
Materiały do terapii
Części i akcesoria do samochodu
Artykułu biurowe
Środki czystości
Pozostałe
Polary
Paliwo

86 640,00

Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

20 000,00

Zakup usług pozostałych
Opłaty pocztowe
Usługa rehabilitacji
Usługi księgowe
Samochody służbowe
Wywóz nieczystości
Opłaty bankowe
Wycieczki
Aktualizacja programów komputerowych
Pozostałe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Opłaty za administrowanie i czynsze
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
16
4700
cywilnej
RAZEM KOSZTY
W tym koszty na integrację uczestników WTZ
Wpływy środków z Budżetu Powiatu
Sporządził:
Ponikowska Agnieszka

-

86 640,00
33 193,53
22 083,11
1 495,53
3 140,50
771,10
1 703,60
324,00
8 600,00
15 328,63
20 000,00
0,00
3 500,00
0,00
2 460,00
247,47
35,00
13 354,53
0,00
403,00
-

-

-

106 640,00

106 640,00
0,00
106 640,00
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ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu w Bidzinach za 2016r.
finansowanie ze środków Budżetu Powiatu

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

Wykonanie
(w zł)
0,00

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

70 860,81

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

20 929,13

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

0,00

e. koszty ubezpieczenia uczestników,

0,00

f. koszty ubezpieczenia mienia

0,00

g. koszty tzw. „treningu ekonomicznego”,

0,00

h. koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu,

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

13 354,53

1 495,53
106 640,00

Sporządził:
Ponikowska Agnieszka
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ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu w Bidzinach
2016r.
L.p.

Treść

1

Dochód uzyskany ze sprzedaży prac artystycznych wykonanych przez
uczestników WTZ

1.463,00

2

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

0,00

Dochód uzyskany

RAZEM

1.463,00

Sporządził:
Ponikowska Agnieszka

B. Część merytoryczna
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REHABILITACJI. ............................................................................................................................. 20

I. LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU ORAZ STOPIEŃ I RODZAJ ICH
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
L.p. Stopień niepełnosprawności Symbol przyczyny niepełnosprawności
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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
44
45
46
47
48
49
50

umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
umiarkowany
znaczny
znaczny
umiarkowany
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
umiarkowany
umiarkowany
umiarkowany
umiarkowany
umiarkowany
umiarkowany
znaczny
znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
znaczny
znaczny
umiarkowany
umiarkowany
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
umiarkowany
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
znaczny
umiarkowany
umiarkowany
znaczny
znaczny
umiarkowany
znaczny
znaczny
umiarkowany
umiarkowany

02-P
Ps
01-U
01-U
01-U
P
01-U 07-S
10-N 05-R
01-U
02- P
02 - P
01-U
01-U
06-E 02-P
10-N 02-P
02-P
01-U
02-P
10-N 05-R
05-R
02-P 05-R
05-R
01-U
Ps/I
10-N 06-E 05-R
P/O/L
10-N 02-P
09-M 02-P
10-N
02-P
09-M
10-N 05-R
02-P
Ps/I/R
03-L
02-P
02-P
01-U 06-E
10-N 01-U
05-R 09-M
05-R
02-P
01-U
P
05-R
02-P
05-R
10-N
02-P
01-U
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51
znaczny
Ps
52
umiarkowany
02-P
53
znaczny
05-R 10-N
54
znaczny
02-P
55
umiarkowany
01-U 06-E
56
znaczny
10-N 05-R
57
umiarkowany
01-U 06-E
58
znaczny
10-N
59
umiarkowany
02-P
60
umiarkowany
07-S 02-P
61
znaczny
10-N
62
umiarkowany
01-U
63
umiarkowany
02-P
64
umiarkowany
02–P 06-E
65
znaczny
10-N
66
umiarkowany
06-E 02-P
67
umiarkowany
02-P
68
umiarkowany
02-P
69
umiarkowany
01-U 07-S
70
znaczny
10-N
71
umiarkowany
01-U
72
umiarkowany
01-U
73
umiarkowany
02-P 10-N
74
umiarkowany
01-U
75
umiarkowany
10-N 02-P
76
umiarkowany
05-R
77
umiarkowany
10-N 05-R
78
umiarkowany
02-P
79
znaczny
10-N
80
znaczny
10-N 02-P
81
znaczny
05-R 07-S
82
umiarkowany
02-P 10-N 06-E
83
znaczny
05-R
84
umiarkowany
02-P
W powyższej tabeli zostały również osoby, które opuściły Warsztat w 2016 roku.

II. UCZESTNICY W PRZEDZIALE WIEKOWYM W KATEGORIACH STOPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Kobiety
Niepełnosprawność

umiarkowana
znaczna
ogółem

Stan na dzień 31.12.2016
Przedział wiekowy – rok życia
192326313620
25
30
35
40
0
0
2
0
1
0
0
2
0
0
0
0
4
0
1

4145
1
0
1

4650
0
1
1

51 i
powyżej
6
8
14

Razem
10
11
21

Ze znaczną niepełnosprawnością 11 kobiet – co stanowi 18,33 % ogólnej liczby uczestników.
Z umiarkowaną niepełnosprawnością 10 kobiet – co stanowi 16,67 % ogólnej liczby uczestników.
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Mężczyźni
Niepełnosprawność

umiarkowana
znaczna
ogółem

Stan na dzień 31.12.2016
Przedział wiekowy – rok życia
1923263120
25
30
35
1
1
3
5
0
1
1
2
1
2
4
7

3640
5
0
5

4145
3
3
6

4650
1
1
2

51 i
powyżej
6
6
12

Razem
25
14
39

Ze znaczną niepełnosprawnością 14 mężczyzn – co stanowi 23,33 % ogólnej liczby uczestników.
Z umiarkowaną niepełnosprawnością 25 mężczyzn – co stanowi 41,67 % ogólnej liczby
uczestników. Liczba uczestników o stopniu niepełnosprawności znacznej - 25 osób, w tym 11
kobiet i 14 mężczyzn. Liczba uczestników o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej - 35 osób,
w tym 10 kobiet i 25 mężczyzn.

III. LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BIDZINACH
Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN POWIATU OPATOWSKIEGO.
−
−
−
−
−
−
−
−

Gmina Ożarów: 39 osób
Gmina Tarłów: 1 osoba
Gmina Wojciechowice: 20 osób
Gmina Opatów: 0
Gmina Sadowie: 0
Gmina Lipnik: 0
Gmina Iwaniska: 0
Gmina Baćkowice: 0

IV. OGÓLNA FREKWENCJA UCZESTNIKÓW W ZAJĘCIACH WARSZTATU
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU SPRAWOZDAWCZEGO 2016R.
lp. Miesiąc

Frekwencja w %

Styczeń

52,10

Luty

53,00

Marzec

77,00

Kwiecień

79,50

Maj

81,83

Czerwiec

85,13

Lipiec

74,62

Sierpień

73,00

Wrzesień

77,40

Październik

71,30

Listopad

68,92

Grudzień

75,65

Średnia frekwencja roczna 72,45
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V. FORMY I METODY DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ REALIZOWANE
PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BIDZINACH.
Celem Warsztatu jest umożliwienie rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom uznanym za
niezdolne do podjęcie 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 2016 roku Warsztat Terapii zajęciowej w Bidzinach stosował rożne formy terapii, aby osiągnąć
jak najlepsze efekty rehabilitacji społecznej i zawodowej. Formy terapii dostosowane są do rodzaju
oraz stopnia niepełnosprawności.
1. FORMY PROWADZONEJ TERAPII
− indywidualna
− zbiorowa
− grupowa
− arteterapia
− ergoterapia
− muzykoterapia
− choreoterapia
− teatroterapia
− filmoterapia
− wsparcie psychologiczne
− socjoterapia
− kinezyterapia
− ćwiczenia manualne
− zajęcia rewalidacyjne
− terapia pedagogiczna przy komputerze
− terapia poprzez kontakt z przyrodą
− sylwoterapia
− przygotowanie do pracy
− zajęcia rekreacyjne
− konkursy
− spotkania religijne
− hipoterapia
2. METODY PRACY
− praktyczne
− słowne
− wzrokowe
− manualne
− objaśniająco - poglądowe
− programowane
− weryfikujące
− trening umiejętności zachowań społecznych
− inne metody stosowane w miarę potrzeb
W ramach zajęć organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Bidzinach dla uczestników
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prowadzone były zajęcia rekreacyjne, ściśle związane z uroczystościami i imprezami
okolicznościowymi. Uczestnicy oraz instruktorzy aktywnie brali udział w różnego rodzaju
przeglądach i festiwalach artystycznych, wycieczkach, zawodach sportowych, imprezach
kulturalnych, wyjazdach związanych z prezentacją prac artystycznych.

VI. ZESTAWIENIE IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I RÓŻNEGO
RODZAJU UROCZYSTOŚCI, W KTÓRYCH BRAŁ UDZIAŁ WARSZTAT W 2016
ROKU:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zabawa choinkowa – 21.01.2016 r.
Zabawa choinkowa WTZ Opatów 5.02.2016 r.
Walentynki – 12.02.2016 r.
Dzień Kobiet – 8.03.2016 r.
Kino ETIUDA w Ostrowcu Św. - 18.03.2016 r.
Powitanie wiosny – Marzanna – 21.03.2016 r.
Misterium Męki Pańskiej – Wielkanoc – 24.03.2016r .
Wycieczka do Kurozwęk - 21.04.2016 r.
XII Wojewódzkie Święto Kwitnącej Wiśni w Nowem 1.05.2016 r.
DPS Zochcinek „Integracyjny piknik sportowy” 6.05.2016 r.
Spotkanie z Policjantem – 19.05.2016 r.
Dzień Mamy – 25.06.2016 r.
„III Integracyjny Przegląd Artystyczny” w Ożarowie 10.06.2016 r.
Wyjazd wakacyjny - Dąbki 11.06-18.06.2016 r.
Zielonka „Dzień dziecka z Indianami” 22.06.2016 r.
„I Festiwal Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” 22-23.06.2016 r.
Dyskoteka na powitanie wakacji – 15.07.2016 r.
Wycieczka do Gorlic 25.08-26.08.2016 r.
Truskawiec Ukraina 05.09-12.09.2016 r.
Piknik Rodzinny w Zochcinku - 17.09.2016 r.
Dzień Chłopaka - 29.09.2016 r.
Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela – 14.10.2016 r.
Festiwal Piosenki i innych form twórczych osób niepełnosprawnych- Ujazd 15.11.2016 r.
Turnus rehabilitacyjny – Ustroń 20-25.11.2016 r.
Andrzejki – 30.11.2016 r.
Wycieczka do Krakowa 12-15.12.2016 r.
Wigilia 22.12.2016 r.
Zabawa Sylwestrowa 29.12.2016 r.

VII. LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI WARSZTAT – PRZYCZYNA
ODEJŚCIA.
L.p. Imię i nazwisko

Data skreślenia

1

Zgon

18.01.2016

2

Sprawy osobiste

14.01.2016

3

Sprawy osobiste

20.01.2016

4

Sprawy osobiste

1.02.2016

5

Sprawy osobiste

1.02.2016
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6

Sprawy osobiste

1.02.2016

7

Problemy zdrowotne 1.02.2016

8

Sprawy osobiste

1.02.2016

9

Sprawy osobiste

1.02.2016

10

Sprawy osobiste

1.02.2016

11

Sprawy osobiste

1.03.2016

12

Sprawy osobiste

1.03.2016

13

Problemy zdrowotne 1.03.2016

14

Sprawy osobiste

2.05.2016

15

Sprawy osobiste

2.05.2016

16

Sprawy osobiste

1.06.2016

17

Sprawy osobiste

1.06.2016

18

Sprawy osobiste

1.06.2016

19

Problemy zdrowotne 18.08.2016

20

Sprawy osobiste

18.08.2016

21

Sprawy osobiste

18.08.2016

22

Problemy zdrowotne 18.08.2016

23

Sprawy osobiste

19.09.2016

24

Sprawy osobiste

2.11.2016

25

Sprawy osobiste

1.12.2016

26

Sprawy osobiste

21.12.2016

27

Sprawy osobiste

21.12.2016

28

Sprawy osobiste

21.12.2016

29

Sprawy osobiste

21.12.2016

30

Sprawy osobiste

21.12.2016

31 Sprawy osobiste
21.12.2016
W miejsce osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej zostali
przyjęci nowi uczestnicy.

VIII. LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POCZYNILI POSTĘPY W ZAKRESIE
ZARADNOŚCI SPOŁECZNEJ I SAMODZIELNOŚCI ORAZ REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ.
L.p. Treść oceny
1.

Uczestniczka według założonego IPR brała udział w zajęciach na pracowniach znajdujących
się w WTZ. Poprawiła się w sferze ruchowej, manualnej i intelektualnej. Działania
terapeutyczne nastawione są nadal na poprawę kontaktów interpersonalnych, jak również
radzenia sobie z problemami życia codziennego. W rehabilitacji ogólnej i zawodowej
otrzymała oceny słabe i dostateczne. W dalszym ciągu zaleca się kontynuację terapii.
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2.

Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2016 uczestnik brał udział w zajęciach
prowadzonych w 8 pracowniach, gdzie rozwijał sprawność fizyczną, psychiczną i
intelektualno - społeczną. Chętnie współpracował z instruktorami poszczególnych pracowni.
Chętnie brał udział w uroczystościach. Uczestnik otrzymał oceny dobre i zadowalające z
rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Poprawił sprawność manualną małej motoryki.

3.

W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 8 pracowniach: gospodarstwa domowego,
ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, plastycznej i rehabilitacji
ruchowej, gdzie realizowany był program mający na celu doskonalenie czynności
manualnych, intelektualnych i ruchowych. Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany
został połowicznie z powodu absencji uczestnika.

4.

Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2016 uczestniczka brała udział w
zajęciach terapeutycznych, prowadzonych w 8 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.

5.

Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na 8 pracowniach: gosp. domowego
ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, rehabilitacji ruchowej i
plastycznej, 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.

6.

W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 8 pracowniach: gospodarstwa domowego,
ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, plastycznej i rehabilitacji
ruchowej, gdzie realizowany był program mający na celu doskonalenie czynności
manualnych, intelektualnych i ruchowych. Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany
został połowicznie z powodu absencji uczestnika.

7.

Uczestniczka brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych na ośmiu pracowniach: gospodarstwa
domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, plastycznej i
rehabilitacji ruchowej, 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.

8.

Uczestniczka brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych na 8 pracowniach: gospodarstwa
domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, plastycznej i
rehabilitacji ruchowej, gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,
motoryczne i intelektualne. Uczestniczka zwiększyła poziom w sferze sprawności
motorycznej z dostatecznej na zadowalającą. Pozostałe sfery pozostały bez zmian. Program
terapii został zrealizowany. Zaleca się kontynuowanie IPR bez większych modyfikacji

9.

IPR w 2016 roku został zrealizowany w stopniu dobrym. Uczestnik doskonalił swoje
umiejętności społeczne oraz zawodowe na 8 pracowniach. Stał się osobą bardziej otwartą,
nauczył się współpracy w grupie. Podniósł swoją kondycję fizyczną. Zna wartość pieniądza i
potrafi dobrze nim dysponować.

10. Oceniając IPR napisany dla uczestnika można stwierdzić, że został zrealizowany od momentu
przybycia na WTZ tj. od 01.03.2016r. W stopniu zadowalającym i dobrym. Według założeń
IPR uczestnik udoskonalił swoje umiejętności na wymienionych niżej pracowniach:
przyrodniczej, plastycznej, krawieckiej, muzycznej, rehabilitacji ruchowej, gosp. domowego,
ceramicznej i komputerowej. Poprzez działania terapeutyczne uczestnik potrafi dysponować
pieniędzmi uzyskanymi z treningu ekonomicznego.
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11. Uczestnik według założonego IPR brał udział w zajęciach na pracowniach znajdujących się w
WTZ. Poprawił się w sferze ruchowej, manualnej i intelektualnej. Działania terapeutyczne
nastawione są nadal na poprawę kontaktów 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.
12. W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na 8 pracowniach tj.
przyrodniczej, plastycznej, krawieckiej, muzycznej, rehabilitacji ruchowej, gosp. domowego,
ceramicznej i komputerowej. Na poszczególnych pracowniach doskonalił sprawności
manualne. W rehabilitacji ogólnej uzyskał dostateczne oraz zadowalające oceny. Zaleca się
położyć większy nacisk na rehabilitację ruchową u uczestnika.
13. IPR napisany na 2016 rok dla uczestnika zrealizowany został w stopniu dobrym. Poprzez
uczestnictwo na zajęciach na 8 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. Przestrzega regulaminu WTZ.
14. Opierając się o uzyskane oceny postępów uczestnika w 2016r. 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 2017 w
niezmienionej formie uwzględniając funkcjonowanie uczestnika w grupie społecznej jak
rodzina oraz grupa uczestników.
15. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na ośmiu pracowniach: gospodarstwa
domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, plastycznej i
rehabilitacji ruchowej, gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,
motoryczne i intelektualne. Uczestnik zwiększył poziom w sferze akceptacji
współpracowników z dostatecznej na zadowalającą. Pozostałe sfery pozostały bez zmian.
Zaleca się kontynuowanie IPR bez większych zmian.
16. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2016 uczestnik brał udział w zajęciach,
prowadzonych na 8 pracowniach gdzie rozwijał sprawność fizyczną, psychiczną i
intelektualno-społeczną. Chętnie współpracuje z instruktorami poszczególnych pracowni.
Uczestnik otrzymał oceny dobre i zadowalające z rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Poprawił
sprawność manualną małej motoryki.
17. Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2016 jest niemożliwa z powodu
przyjęcia uczestnika pod koniec grudnia 2016 roku.
18. W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach na 8 pracowniach, gdzie realizowany był
program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych i ruchowych.
Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany został w stopniu zadowalającym.
19. Program IPR 2016 napisany dla uczestnika został zrealizowany w stopniu zadowalającym.
Uczestnik w ramach IPR brał udział w 8 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.
20. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na ośmiu pracowniach: gosp. domowego,
ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, rehabilitacji ruchowej i
plastycznej 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.
21. W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych w 8 pracowniach tj.
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przyrodniczej, plastycznej, krawieckiej, muzycznej, rehabilitacji ruchowej, gosp. domowego,
ceramicznej i komputerowej. Na poszczególnych pracowniach doskonalił sprawności
manualne. W rehabilitacji ogólnej uzyskał dostateczne oraz zadowalające oceny. Zaleca się
położyć większy nacisk na rehabilitację ruchową u uczestnika.
22. Program IPR 2016 napisany dla uczestniczki został zrealizowany w stopniu zadowalającym.
Uczestniczka w ramach IPR brała udział na 8 pracowniach Warsztatu. Uczestniczka stała się
osobą bardziej samodzielną. Poprawiła się w sferze społecznej lepszą komunikacją
z otoczeniem, przestrzeganiu dyscypliny na terenie WTZ podczas zajęć i przerw.
23. Ocena Indywidualnego Programu Rehabilitacji za rok 2016 jest niemożliwa z powodu
przyjęcia uczestnika pod koniec grudnia 2016 roku.
24. Uczestniczka brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych na 8 pracowniach: gospodarstwa
domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, plastycznej i
rehabilitacji ruchowej, gdzie był realizowany zakres terapii doskonalący czynności manualne,
motoryczne i intelektualne. Uczestniczka zwiększyła poziom w sferze sprawności
motorycznej z dostatecznej na zadowalającą. Pozostałe sfery pozostały bez zmian. Program
terapii został zrealizowany. Zaleca się kontynuowanie IPR bez większych modyfikacji
25. Oceniając IPR za rok 2016 można stwierdzić, iż uczestnik w stopniu dostatecznym
zrealizował 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.
26. IPR napisany na rok 2016 dla uczestnika zrealizowany został w stopniu zadowalającym.
Poprzez uczestnictwo na zajęciach na 8 pracowniach rozwinął swoją sprawność manualną,
umie nawiązać kontakty, współpracuje z instruktorem. Poprawiła się również wydolność
organizmu. Dobrze zna wartość pieniądza, umie nim dysponować na co wpływ ma trening
ekonomiczny. Przestrzega regulaminu WTZ.
27. Podsumowując IPR realizowany w 2016 roku dla uczestniczki został zrealizowany w stopniu
zadowalającym. Uczestniczka rozwinęła swoją koordynację wzrokowo-ruchową, potrafi
współpracować w grupie. Uczyła się posługiwania przedmiotami życia codziennego. Na
każdej pracowni starała się współpracować z instruktorem. Podczas treningu ekonomicznego
poznała wartość pieniądza i umie nim racjonalnie gospodarować.
28. W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 8 pracowniach, gdzie realizowany był
program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych i
motorycznych. W rehabilitacji zawodowej i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze zmiany. IPR
zrealizowany w zadowalającym stopniu.
29. W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 8 pracowniach, gdzie realizowany był
program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych i
motorycznych. IPR zrealizowany został połowicznie z powodu absencji uczestnika.
30. Ocena realizacji IPR w 2016r. Wynika z otrzymanych ocen w poszczególnych sferach
rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Sfery kształtowały się na poziomie dobrym w rehabilitacji
zawodowej i samowystarczalności. Sfery nie uległy zmianie, wszystkie utrzymują się na
dobrym poziomie. Zaleca się kontynuację IPR na rok 2017 celem podtrzymania dobrego
poziomu dyspozycji 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.
31. IPR w roku 2016 został zrealizowany w stopniu zadowalającym. Uczestniczka doskonaliła
swoje umiejętności społeczne oraz zawodowe na 8 pracowniach. Stała się osobą bardziej
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otwartą, nauczyła się współpracy w grupie. Podniosła swoją kondycję fizyczną. Zna wartość
pieniądza i potrafi dobrze nim dysponować.
32. Uczestniczka brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych na ośmiu pracowniach: gospodarstwa
domowego, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, plastycznej i
rehabilitacji ruchowej, 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.
33. Ocena realizacji IPR w 2016r. Wynika z otrzymanych ocen w poszczególnych sferach
rehabilitacji zawodowej i ogólnej. Sfery kształtowały się na poziomie dobrym w rehabilitacji
zawodowej i samowystarczalności. Sfery nie uległy zmianie, wszystkie utrzymują się na
dobrym poziomie. Zaleca się kontynuację IPR na rok 2017 celem podtrzymania dobrego
poziomu dyspozycji 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.
34. Oceniając IPR za rok 2016 można stwierdzić, iż, uczestnik w stopniu słabym i dostatecznym
zrealizował 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.
35. Oceniając IPR napisany dla uczestnika można stwierdzić, że został zrealizowany od momentu
przybycia na WTZ tj. od 01.11.2016r. W stopniu bardzo dobrym i dobrym. Według założeń
IPR uczestnik doskonalił swoje umiejętności na wymienionych niżej pracowniach:
przyrodniczej, plastycznej, krawieckiej, muzycznej, rehabilitacji ruchowej, gosp. domowego,
ceramicznej i komputerowej. Poprzez działania terapeutyczne uczestnik potrafi dysponować
pieniędzmi uzyskanymi z treningu ekonomicznego.
36. Indywidualny program rehabilitacji w roku 2016 został zrealizowany w stopniu dostatecznym.
Według założeń IPR podopieczny rozwijał swoje umiejętności na 8 pracowniach. Doskonalił
sprawność manualną oraz kondycję wzrokowo-ruchową. Nauczył się dyscypliny oraz
punktualności. Potrafi umiejętnie dysponować kwotą kieszonkowego.
37. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2016 uczestniczka brała udział w
zajęciach, prowadzonych w 8 pracowniach gdzie rozwijała sprawność fizyczną, psychiczną i
intelektualno - społeczną. Chętnie współpracuje z instruktorami poszczególnych pracowni.
Uczestnik otrzymał oceny dobre i zadowalające z rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Poprawił
sprawność manualną małej motoryki.
38. Uczestnik w ramach IPR brał udział na 8 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.
39. W 2016 roku uczestniczka brała udział w zajęciach na 8 pracowniach, gdzie realizowany był
program mający na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych i
motorycznych. W rehabilitacji zawodowej i ogólnej nie nastąpiły zasadnicze zmiany.
40. Podsumowując IPR realizowany w 2016 roku dla uczestniczki została zrealizowany w stopniu
zadowalającym. Uczestniczka poprzez uczestnictwo na 8 pracowniach rozwinęła swoją
kondycję wzrokowo-ruchową, potrafi współpracować w grupie. Uczyła się posługiwania
przedmiotami życia codziennego. Na każdej pracowni starała się współpracować z
instruktorem. Podczas treningu ekonomicznego poznała wartość pieniądza i umie się nim
racjonalnie posługiwać.
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41. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2016 uczestniczka brała udział w
zajęciach, prowadzonych na 8 pracowniach gdzie rozwijała sprawność fizyczną, psychiczną i
intelektualno - społeczną. Chętnie współpracuje z instruktorami poszczególnych pracowni.
Uczestnik otrzymał oceny dobre i zadowalające z rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Poprawił
sprawność manualną małej motoryki.
42. IPR napisany dla uczestnika na rok 2016 stwierdzam, że został zrealizowany w stopniu
zadowalającym. Realizacja programu zgodnie z założeniami odbywa się na 8 pracowniach
WTZ, gdzie uczestnik poprzez pracę z instruktorem doskonalił swoje umiejętności w sferze
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Udział uczestnika w grupie terapeutycznej poddawany
był procesom socjalizacji i nabierania właściwych zachowań w celu utrzymywania
poprawnych stosunków interpersonalnych. Stwierdzam, że uczestnik poprzez działania
terapeutyczne stał się osobą otwartą, śmiałą, koleżeńską, potrafi otwarcie mówić o swoich
problemach.
43. Program IPR 2016 napisany dla uczestnika został zrealizowany w stopniu zadowalającym.
Uczestnik w ramach IPR brał udział na 8 pracowniach Warsztatu. Uczestnik stał się osobą
bardziej samodzielną. Poprawił w sferze społecznej lepszą komunikację z otoczeniem,
przestrzeganie dyscypliny na terenie WTZ podczas zajęć i przerw
44. Oceniając IPR w 2016 roku można stwierdzić, iż uczestniczka w stopniu słabym
i dostatecznym zrealizowała założone cele. Brała udział w zajęciach na pracowniach WTZ.
Zaleca się kontynuację dotychczasowej terapii w dalszym ciągu doskonalić umiejętności w
sferze społecznej i zawodowej, a w szczególności na poprawę sfery emocjonalnej.
45. W roku 2016 uczestniczka w rehabilitacji zawodowej otrzymała ocenę na poziomie dobrym.
Według założeń IPR uczestniczka doskonaliła swoje umiejętności na wymienionych niżej
pracowniach: rehabilitacji ruchowej, komputerowej, gospodarstwa domowego, przyrodniczej,
ceramicznej, plastycznej, krawieckiej i muzycznej. Poprzez działania terapeutyczne
uczestniczka potrafi dysponować pieniędzmi uzyskanymi z treningu ekonomicznego.
Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany został połowicznie z powodu absencji
uczestnika.
46. Podsumowując IPR realizowany w 2016 roku dla uczestnika został zrealizowany w stopniu
zadowalającym. Uczestnik poprzez uczestnictwo na ośmiu pracowniach rozwinął swoją
koordynację wzrokowo-ruchową. Na każdej pracowni starał się współpracować z
instruktorem. Uczestnik nabrał poczucia odpowiedzialności w sferze życia codziennego, co w
rezultacie wpływa na lepszy poziom funkcjonowania w grupie. Dobrze zna wartość pieniądza,
samodzielnie dysponuje kwotą kieszonkowego.
47. W roku 2016 uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych, w których realizowany był
zakres terapii mających na celu doskonalenie czynności manualnych, intelektualnych i
motorycznych. Uczestnik opanował umiejętności założone w programie terapii w stopniu
dobrym. Zna wartość pieniądza i potrafi dobrze nimi dysponować. Z uwagi na jego
niepełnosprawność ruchową zaleca się częstą rehabilitację ruchową.
48. Uczestnik według założonego IPR brał udział w zajęciach na pracowniach znajdujących się
na WTZ. Poprawił się w sferze ruchowej, manualnej i intelektualnej. Działania terapeutyczne
nastawione są nadal na poprawę kontaktów interpersonalnych jak również radzenia sobie z
problemami życia codziennego. Poprzez uczestnictwo na pracowni rehabilitacji ruchowej
poprawił trochę swoją sprawność fizyczną i ruchową. Wymaga zachęty do pracy.
49. Indywidualny Program Rehabilitacji napisany dla uczestnika na rok 2016 został zrealizowany
w stopniu zadowalającym. Realizacja programu zgodnie z założeniami odbywała się na ośmiu
pracowniach WTZ, gdzie uczestnik poprzez pracę z instruktorem doskonalił swoje
umiejętności w sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Udział uczestnika w grupie
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terapeutycznej poddawana była procesem socjalizacji i nabierania właściwych zachowań w
celu utrzymania poprawnych stosunków interpersonalnych. Jest osobą otwartą, śmiałą,
koleżeńską potrafi otwarcie mówić o swoich problemach. W sferze społecznej chętnie
uczestniczy w imprezach okolicznościowych, spotkaniach oraz wycieczkach.
50. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2016 uczestnik otrzymał oceny
dostateczne i dobre w rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Działania terapeutyczne w ośmiu
pracowniach skierowane były na poprawę umiejętności komunikacyjnych na poziomie
uczestnik-instruktor, uczestnik-uczestnik. Wymaga zachęty do pracy polecenia stara się
wykonywać w miarę swoich możliwości. Poprzez działania terapeutyczne uczestnik nauczył
się dysponować drobnymi kwotami pieniężnymi z treningu ekonomicznego.
51. Oceniając Indywidualny Program Rehabilitacji za rok 2016 został on zrealizowany w stopniu
dostatecznym. Uczestnik brał udział w zajęciach terapeutycznych na pracowniach Warsztatu
Terapii Zajęciowej. Ocena programu rehabilitacji jest bardzo trudna z powodu braku kontaktu
werbalnego z uczestnikiem. Nie zna funkcjonowania WTZ, nie nawiązuje również kontaktów
z innymi uczestnikami na Warsztacie Terapii Zajęciowej. Biorąc udział w zajęciach doskonalił
sprawność manualną rąk i palców.
52. Indywidualny Program Rehabilitacji w roku 2016 zrealizowany został w stopniu dobrym i
dostatecznym. Uczestnik brał udział w zajęciach na ośmiu pracowniach. Na każdej z nich
podnosił swoje umiejętności, koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność ruchową. Zna
podstawowe zasady ruchu drogowego, umie dysponować niedużymi środkami pieniężnymi.
Ze uwagi na swoją niepełnosprawność wymaga ćwiczeń w zakresie rehabilitacji ruchowej.
Uczestnik jest nie śmiały i ciężko mu komunikować się z otoczeniem.
53. Program napisany dla uczestnika na rok 2016 został zrealizowany w stopniu dobrym. Poprzez
uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych na 8 pracowniach doskonalił czynności manualne,
ruchowe i intelektualne. W grupach terapeutycznych kształtował postawę społeczną i
zawodową. Działania terapeutyczne skierowane są na naukę przezwyciężania trudności i
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zaleca się kontynuowanie terapii.
54. Program napisany dla uczestnika na rok 2016 został zrealizowany w stopniu dobrym. Poprzez
uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych na 8 pracowniach doskonalił czynności manualne,
ruchowe i intelektualne. W grupach terapeutycznych kształtował postawę społeczną i
zawodową. Działania terapeutyczne skierowane są na naukę przezwyciężania trudności i
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zaleca się kontynuowanie terapii.
55. W 2016 roku uczestniczka brała udział w zajęciach na 8 pracowniach, gdzie realizowany był
program mający na celu doskonalenie czynności manualnych i ruchowych.
IPR zrealizowany został w stopniu zadowalającym.
56. Uczestnik według założenia IPR brał udział na 8 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 oraz radzenia sobie uczestnika
z niepowodzeniami. W kontaktach z innymi uczestnikami zdarzają się konflikty. Zaleca się
kontynuację terapii.
57. Oceniając IPR za rok 2016 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.
58. W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach na 8 pracowniach, gdzie realizowany był
program doskonalący czynności manualne, intelektualne i sprawności ruchowej.
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Indywidualny Program Rehabilitacji zrealizowany został w stopniu dostatecznym.
59. Uczestnik brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych na ośmiu pracowniach: gosp. domowego,
ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, muzycznej, krawieckiej, rehabilitacji ruchowej i
plastycznej 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.
60. W 2016 roku uczestnik brał udział w zajęciach w 8 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.

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
1.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.

2.

Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej
i ogólnej.

3.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.

4.

Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program terapii za szczególnym
uwzględnieniem poprawy sprawności ruchowej podczas organizowanych zajęć na pracowni
rehabilitacji ruchowej ze względu na otyłość uczestnika.

5.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.

6.

Decyzją Rady Programowej zaleca kontynuację IPR w rehabilitacji zawodowej ogólnej.
Zaleca się również uwzględnić zmiany w IPR na rok 2017 w sferach, które uległy obniżeniu
na modyfikacje form i metod rehabilitacji.

7.

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

8.

Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.

9.

Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej
i ogólnej.

10. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
11. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
12. Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą rehabilitację fizyczną celem uzyskania lepszej
dyspozycji uczestnika.
13. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program terapii za szczególnym
uwzględnieniem poprawy sprawności ruchowej podczas organizowanych zajęć na pracowni
rehabilitacji ruchowej ze względu na otyłość uczestnika.
14. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
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15. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
16. Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się kontynuowanie programu IPR bez
większych zmian.
17. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
18. Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
19. Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej i ogólnej
20. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
21. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
22. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
23. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
24. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program terapii za szczególnym
uwzględnieniem poprawy sprawności ruchowej podczas organizowanych zajęć na pracowni
rehabilitacji ruchowej ze względu na otyłość uczestnika.
25. Decyzją Rady Programowej zaleca kontynuację IPR w rehabilitacji zawodowej ogólnej.
Zaleca się również uwzględnić zmiany w IPR na rok 2017 w sferach, które uległy obniżeniu
na modyfikacje form i metod rehabilitacji.
26. Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
27. Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się kontynuowanie programu IPR bez
większych zmian.
28. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
29. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
30. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
31. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
32. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
33. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
34. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program terapii za szczególnym
uwzględnieniem poprawy sprawności ruchowej podczas organizowanych zajęć na pracowni
rehabilitacji ruchowej ze względu na otyłość uczestnika.
35. Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
36. Zaleca się kontynuowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji ze zwróceniem
szczególnej uwagi na realizację treningu ekonomicznego oraz zwiększenia nacisku na
samodyscyplinę i otwartość do ludzi.
37. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program terapii za szczególnym
uwzględnieniem poprawy sprawności ruchowej podczas organizowanych zajęć na pracowni
rehabilitacji ruchowej ze względu na otyłość uczestnika.
38. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
39. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
40. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
41. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
42. Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się kontynuowanie programu IPR bez
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większych zmian.
43. Decyzją Rady Programowej zaleca kontynuację IPR w rehabilitacji zawodowej ogólnej.
Zaleca się również uwzględnić zmiany w IPR na rok 2017 w sferach, które uległy obniżeniu
na modyfikacje form i metod rehabilitacji.
44. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
45. Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
46. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
47. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuować program terapii za szczególnym
uwzględnieniem poprawy sprawności ruchowej podczas organizowanych zajęć na pracowni
rehabilitacji ruchowej ze względu na otyłość uczestnika.
48. Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą rehabilitację fizyczną celem uzyskania lepszej
dyspozycji uczestnika.
49. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
50. Decyzją Rady Programowej zaleca się kontynuowanie programu w 2017 roku.
51. Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
52. Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą rehabilitację fizyczną celem uzyskania lepszej
dyspozycji uczestnika.
53. Decyzją Rady Programowej zaleca kontynuację IPR w rehabilitacji zawodowej ogólnej.
Zaleca się również uwzględnić zmiany w IPR na rok 2017 w sferach, które uległy obniżeniu
na modyfikacje form i metod rehabilitacji.
54. Zaleca się kontynuowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji ze zwróceniem
szczególnej uwagi na realizację treningu ekonomicznego oraz zwiększenia nacisku na
samodyscyplinę i otwartość do ludzi.
55. Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą rehabilitację fizyczną celem uzyskania lepszej
dyspozycji uczestnika.
56. Zaleca się kontynuowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji ze zwróceniem
szczególnej uwagi na realizację treningu ekonomicznego oraz zwiększenia nacisku na
samodyscyplinę i otwartość do ludzi.
57. Na podstawie oceny postępów uczestnika należy kontynuować program rehabilitacji.
58. Decyzją Rady Programowej zaleca się dalszą rehabilitację fizyczną celem uzyskania lepszej
dyspozycji uczestnika.
59. Na podstawie oceny postępów uczestnika zaleca się kontynuowanie programu IPR bez
większych zmian.
60. Decyzją Rady Programowej należy kontynuować program rehabilitacji zawodowej i ogólnej.
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