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Wstęp  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas” powstał 1 września 1998 r. Organem założycielskim jest „Caritas” 

Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile.  

 Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawności. Jest to niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej możliwości. 

Realizacja przez warsztat tych celów odbywa się poprzez: 

• ogólne usprawnianie, 

• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

• przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności 

planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych 

umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej, 

• rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, 

• rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, 

• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie 

pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. 
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I. Liczba uczestników 

• Liczba uczestników:  25 osób  

• Podział ze względu na płeć: 8 kobiet, 17 mężczyzn 

• Podział ze względu na stopień niepełnosprawności: 

- stopień umiarkowany  - 11 osób 

- stopień znaczny - 14 osób 

•  Rodzaje niepełnosprawności: 7 osób -  U, 1 osoba - P, 1 osoba - N/E1 osoba-P/I, 1 osoba - U/P,  

1osoba - U/C, 1 osoba - U/E, 1 osoba - O/N, 2 osoby - U/N, 1 osoba – L/N,  2osoba – U/I, 1 osoba – N/R, 

1 osoba – N/P, 1 osoba– N/I, 1 osoba –U/E/N, 1 osoba – U/R/N ,1 osoba –U/S/I 

II. Ogólna frekwencja w 2019 roku 

 

Lp. Miesiąc Średnia frekwencja  

w procentach 

1 Styczeń 77,82% 

2 Luty 78,40% 

3 Marzec 82,48% 

4 Kwiecień 85,80% 

5 Maj 87,00% 

6 Czerwiec 81,33% 

7 Lipiec 72,17% 

8 Sierpień przerwa urlopowa 

9 Wrzesień 84,76% 

10 Październik 81,91% 

11 Listopad 89,05% 

12 Grudzień 74,11% 

RAZEM 81,35% 

III.  Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat w ciągu roku 

 

W roku 2019 jeden uczestnik z przyczyn osobistych opuścił warsztat.  

IV. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności 

rehabilitacyjnej  w 2019 roku 

 
   Zajęcia w warsztacie prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do godz.1530.  

Terapia zajęciowa prowadzona jest w 5 osobowych grupach w 5 pracowniach. 

 

 



4 
 

Rodzaje pracowni 

 

1. Pracownia gospodarstwa domowego 

2. Pracownia muzykoterapii i zajęć plastycznych 

3. Pracownia krawiecka 

4. Pracownia komputerowa 

5. Pracownia stolarsko-mechaniczna 

 

Formy i metody rehabilitacyjne realizowane w WTZ „Caritas” 

 

FORMY METODY EFEKTY 

Socjoterapia ➢ Rekreacja, uczestnictwo  

w kulturze 

➢ Imprezy integracyjne 

➢ Przeglądy i konkursy 

artystyczne 

➢ Wystawy prac uczestników 

➢ Udział w zawodach sportowych 

➢ Wycieczka turystyczna 

➢ Umiejętność samodzielnego wypełniania 

ról społecznych (kolegi, uczestnika 

warsztatu, podopiecznego, opiekuna) 

➢ Pobudzanie aktywności społecznej  

i zaradności osobistej  

➢ Umiejętności z zakresu kontaktów 

interpersonalnych (nawiązywanie 

znajomości, przyjaźni, współpracy  

z innymi, rozwiązywania konfliktów) 

➢ Świadomość reguł społecznego 

postępowania – właściwe zachowania  

w miejscach publicznych 

Ergoterapia ➢ Krawiectwo 

➢ Stolarstwo 

➢ Hafciarstwo 

➢ Praca przy komputerze 

➢ Praca w kuchni 

 

 

 

 

➢ Posługiwanie się narzędziami, 

urządzeniami typowymi dla danej 

pracowni 

➢ Umiejętność organizowania stanowiska 

pracy, dbałość o szczegóły 

➢ Przestrzeganie czasu pracy, 

bezpieczeństwa i dyscypliny 

➢ Odpowiedzialność za powierzone 

zadanie, tolerancja na frustrację, 

motywacja do pracy 

➢ Umiejętność zwracania się o pomoc oraz 

samodzielne rozwiązywanie drobnych 

problemów wynikłych  

w trakcie pracy 

➢ Prowadzenie przez uczestników pod 

kierownictwem terapeuty strony 

internetowej 

www.wtzcaritaspila.webd.pl. 

Uzawodowienie ➢ Utrzymywanie kontaktów  

z zakładami pracy 

zatrudniającymi osoby 

niepełnosprawne np. 

(Zakładami Aktywności 

Zawodowej) 

➢ Zapoznanie się z warunkami 

pracy w różnych zakładach 

pracy (sklep, restauracja itp.) 

➢ Zajęcia w poszczególnych 

pracowniach, prace porządkowe 

w budynku warsztatu, 

➢ Prace na terenie 

przykościelnym, pielęgnacja 

zieleni 

➢ Kształtowanie umiejętności przydatnych  

w wykonywaniu określonej pracy takich 

jak: 

       - planowanie pracy 

        - przygotowanie miejsca pracy 

- przestrzeganie określonego czasu jej 

wykonania 

➢ Rozwijanie pozytywnych postaw 

        w trakcie pracy: 

- szanowanie cudzej pracy umiejętność 

pracy w zespole 

- odpowiedzialność za powierzone 

zadanie 

        - wykonanie pracy  na rzecz innych osób 

http://www.wtzcaritaspila.webd.pl/
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Uspołecznianie ➢ Kształtowanie orientacji  

w czasie i przestrzeni 

➢ Poznanie instytucji użytku 

publicznego wraz  

z wdrażaniem do załatwienia 

tam swoich spraw 

➢ Trening ekonomiczny – nauka 

wartości pieniądza, planowania 

i dokonywania zakupów 

➢ Znajomość i praktyczne 

stosowanie wiadomości  

z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy, ppoż. oraz  

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

➢ Samodzielne poruszanie się po mieście 

➢ Korzystanie z komunikacji miejskiej 

➢ Umiejętność załatwiania spraw   

w urzędach np. na poczcie,  

➢ Umiejętność samodzielnego dokonywania 

zakupów 

 

Rewalidacja ➢ Ćwiczenia z zakresu rozwoju 

mowy i myślenia 

➢ Ćwiczenia percepcji  

i pamięci słuchowej  

oraz koordynacji  

słuchowo-ruchowej 

➢ Ćwiczenia pojęć czasowych 

➢ Rozwijanie i podtrzymywanie 

umiejętności czytania  

i pisania 

➢ Podtrzymanie nabytych wcześniej 

umiejętności szkolnych 

➢ Rozwijanie nowych umiejętności, 

które pozwolą na usamodzielnianie  

na miarę indywidualnych możliwości 

       każdego z uczestników 

 

 

 

 

Arteterapia ➢ Muzykoterapia 

➢ Teatroterapia 

➢ Choreoterapia 

➢ Malarstwo 

➢ Zdobnictwo  

➢ Dekoratorstwo 

 

➢    Rozładowanie napięć emocjonalnych 

➢    Umiejętność współdziałania w grupie 

➢    Poprawa koncentracji 

➢   Poprawa pamięci 

➢    Podnoszenie  i urealnianie samooceny 

➢  Prezentacje sceniczne 

➢  Udział w przeglądach i konkursach 

Rehabilitacja 

ruchowa 

➢ Bowling – zajęcia na Kręgielni 

(Bowling-Rodło) – 1h/miesiąc 

➢ Kinezyterapia – zajęcia 

indywidualne i grupowe  

z rehabilitantem – 2 h/tydzień 

➢ Kinezyterapia – zajęcia  

z wychowania fizycznego 

prowadzone przez terapeutę 

(nordic walking, gry 

zespołowe) – 2h/tydzień 

➢ Siłownia – zajęcia 

indywidualne w Centrum 

Aktywności Osób Starszych  

i Niepełnosprawnych – 

1h/tydzień 

➢ Utrzymanie ogólnej kondycji 

➢ Poprawa koordynacji ruchowej   

i równowagi 

➢ Zmniejszenie napięcia mięśniowego 

➢ Poprawa zdolności manualnych 

 

 

 

 

 

Psychoterapia ➢ Poradnictwo – udzielanie porad 

uczestnikom warsztatu oraz ich 

rodzinom jak radzić sobie  

z problemami 

➢ Psychoterapia indywidualna – 

poznawanie siebie samego jako 

osoby wielowymiarowej, 

odreagowanie emocjonalne 

➢ Psychoterapia grupowa – 

ekspresja emocji poprzez 

rysunek, kolor, taniec, 

poprawa świadomości 

własnego ciała poprzez Ruch 

Rozwijający, zabawy 

tematyczne  jako sposób 

➢ Umiejętność dzielenia się własnymi 

doświadczeniami z innymi osobami, 

poczucie wspólnoty z innymi 

➢ Społecznie akceptowane sposoby 

wyrażania uczuć (zwłaszcza 

negatywnych) 

➢ Umiejętność radzenia sobie ze stresem – 

techniki odreagowywania stresu 

➢ Pozytywna samoocena, samoakceptacja, 

realny obraz siebie (świadomość swoich 

mocnych stron oraz tych sfer 

funkcjonowania, które wymagają jeszcze 

pracy) 
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ekspresji, rozpoznawania 

i nazywania emocji 

Współpraca  

z rodzicami 

➢ Kontakty telefoniczne 

➢ Indywidualne spotkania 

➢ Zebrania z rodzicami 

➢ Uczestnictwo w imprezach 

organizowanych w WTZ 

➢ Pomoc w rozwiązywaniu problemów 

➢ Współorganizowanie uroczystości 

 

Socjoterapia 

W ramach socjoterapii uczestnicy WTZ „ Caritas” wzięli udział w: 

➢ Przeglądach i Konkursach  

Przegląd Piosenki Religijnej „Spotkanie u Matki” w Górce Klasztornej – 24.05.2019r. 

IX Warsztatowy Przegląd  Tańca w Lipce – 04.06.2019r. 

Warsztatowy Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową – 08.11.2019r. 

 Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych  „Złoty Słowik” w Konarzewie – 15.11.2019r. 

➢ Zabawach tanecznych  

Bal przebierańców – 28.02.2019r. 

Zabawa integracyjna – Pierwszy dzień wiosny połączony z Dniem Kobiet – 22.03.2019r. 

Zabawa z okazji Dnia Chłopaka – 30.09.2019r. 

Dyskoteka Andrzejkowa – 29.11.2019r. 

Bal Sylwestrowy – 31.12.2019r. 

➢ Spotkaniach okolicznościowych 

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Wrzosy” – 14.01.2019r 

Śniadanie Wielkanocne – 18.04.2019r. 

Koncert zespołu Wrzosy – 14.05.2019r. 

Spotkanie integracyjne w Róży Wielkiej w GOPS – 09.11.2019r. 

Wyjazd do WTZ w Wałczu z programem artystycznym Święto Niepodległości – 13.11.2019r. 

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Wrzosy” – 07.11.2019r. 

Dzień poświęcony  Odzyskaniu Niepodległości – śpiewanie pieśni patriotycznych – 06.11.2019r. 

„Mikołajki” – 06.12.2019r. 

Spotkanie Wigilijne – 20.12.2019r.  

➢ Wycieczkach, rekreacji 

Wycieczka do Alpakolandu w Klotyldzinie k/Margonina – 26.07.2019r. 

➢ Uczestnictwo w kulturze 

Wyjście do MDK na spektakl pt. Pinokio – 24.04.2019r. 

Wyjście do kina Helios – 14.02.2019r. i 30.05.2019r. i 15.07.2019r. 

➢ Zawodach sportowych 

Zorganizowaliśmy XVII Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych – 01.02.2019r. 

Turniej Tenisa Stołowego – 23.01.2019r.  

Piknik sportowo-rekreacyjny w DPS Pila – 26.09.2019r. 

Piknik Wędkarski w Kaczorach – 26.06.2019r. 

IV Halowe Rozgrywki Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Trzciance – 28.09.2019r. 

➢ Wystawach i kiermaszach  

Jarmark Wielkanocny w Trzciance – 12.04.2019r. 

Piknik Parafialny (Parafia św. St. Kostki w Pile) – 12.06.2019r. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pile – 12-15.12.2019r 

➢ Uroczystościach integracyjnych 

Udział w Powiatowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych w Morzewie – 22.05.2019r. 

Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Skrzatusza – 18.06.2019r. 
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V. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy 
 

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, 

rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz  

z opisem tych postępów 

Sfera Ilość osób Opis postępów 

Zaradność 

osobista 

samodzielność 

10 osób Nabycie lub poszerzenie umiejętności poruszania się bez pomocy innych  

w najbliższym otoczeniu, u części także umiejętności korzystania  

z komunikacji miejskiej, robienia zakupów, rozwinięcie umiejętności obsługi 

sprzętu AGD, samodzielnego przygotowania posiłku, dbałości o higienę osobistą. 

Rehabilitacja 

społeczna 

8 osób Umiejętność współpracy w grupie, adekwatnego zachowania w miejscach 

publicznych, radzenia sobie w trudnej sytuacji społecznej, zastosowania właściwej 

formy nawiązywania kontaktów. 

Rehabilitacja 

zawodowa 

9 osób Umiejętność przestrzegania czasu i dyscypliny pracy, samodzielnego 

rozwiązywania drobnych problemów wynikłych w trakcie realizacji zadania 

pełnego angażowania się w zadanie i poczucie odpowiedzialności za jego 

realizację, stosowania się do instrukcji. 

VI. Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową  

w stosunku do uczestników warsztatu 

➢ Rada Programowa w systemie półrocznym (lipiec, styczeń) dokonuje oceny postępów każdego 

 z uczestników warsztatu na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji oaz  opracowuje 

Indywidualne Plany Rehabilitacji dla każdego uczestnika indywidualnie na kolejne półrocze. 

➢ Raz w roku (lipiec) Rada Programowa dokonuje Rocznej Oceny Postępów Rehabilitacji. 

➢ Raz w roku Rada Programowa opracowuje plan współpracy z rodzicami/opiekunami uczestników oraz 

dokonuje podsumowania tej współpracy. 

➢ Podjęto jedną decyzję o skreśleniu z listy uczestników oraz jednocześnie przyjęto kolejną osobę na wolne 

miejsce. 

➢ Rada Programowa podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu osób dowożonych na zajęcia w warsztacie. 

Na dzień 31.12.2019r. na liście osób dowożonych jest 13 uczestników. 

➢ Podjęto 11 decyzji o przyznaniu premii w ramach treningu ekonomicznego. 

➢ W 2019r. Rada Programowa dokonała Trzyletniej Kompleksowej Oceny Postępów w Procesie 

Rehabilitacji 15 uczestników. Podjęto decyzję o kontynuowaniu oddziaływań w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej wobec tych uczestników, ponieważ istnieją pozytywne  rokowania co do dalszych postępów 

umożliwiających podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie rehabilitacji w warunkach pracy chronionej. 

 

VII. Roczne sprawozdanie finansowe
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Sprawozdanie  z wydatków dotyczących działalności                                                                                                                                                                                                                                                              

Warsztatu Terapii Zajęciowej "CARITAS" w Pile za 2019 rok      

Lp. Rodzaje kosztów 

konto 

PLAN WYKONANIE Dynamika 

% do 

ogólnego 

planu 
PFRON 

(90%) 

POWIAT 

(10%) RAZEM 

PFRON 

(90%) 

POWIAT 

(10%) RAZEM 

1. 
Wynagrodzenie pracowników    404 311 966,67 47 234,00 359 200,67 311 966,67 47 234,00 359 200,67 100,00 

pochodne od wynagrodzeń  405 64 707,38 0,00 64 707,38 64 707,38 0,00 64 707,38 100,00 

2. 
Koszty materiałów, energii   401 30 161,37 0,00 30 161,37 30 161,37 0,00 30 161,37 100,00 

usług materialnych i niematerialnych   402 5 789,28 45,80 5 835,08 5 789,28 45,80 5 835,08 100,00 

3. 
Koszty materiałów do terapii 

zajęciowej (w tym do prac. gosp. dom.)   401 
13 123,67 0,00 13 123,67 13 123,67 0,00 13 123,67 100,00   

4. 

Koszty dowozu uczestników i 

eksploatacji samochodu 
402 

3 381,25 0,00 3 381,25 3 381,25 0,00 3 381,25 100,00 

5. Koszty szkoleń pracowników  405 1 014,00 250,00 1 264,00 1 014,00 250,00 1 264,00 100,00 

6. 
Koszty ubezpieczeń uczestników, 

warsztatu i mienia 
409 

4 450,00 0,00 4 450,00 4 450,00 0,00 4 450,00 100,00 

7. Integracja społeczna 402 0,00 737,20 737,20 0,00 737,20 737,20 100,00 

8.  Trening ekonomiczny 409 3 500,00 2 000,00 5 500,00 3 500,00 2 000,00 5 500,00 100,00 

9.  ZFŚS 405 10 756,38 0,00 10 756,38 10 756,38 0,00 10 756,38 100,00 

10.  Doposażenie 401 3 550,00 0,00 3 550,00 3 550,00 0,00 3 550,00 100,00 

11.  Podróże służbowe 409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.  OGÓŁEM X 452 400,00 50 267,00 502 667,00 452 400,00 50 267,00 502 667,00 100,00 
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Lp. 
Stan na koncie na 

dzień 01.01.2019r. 

OSIĄGNIĘTE DOCHODY I WYDATKI 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 5 115,49 

Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki 
Dochody  

(2+3+4+5+6) 
Wydatki   
(3+4+5+6) 

Stan 

posiadanych 

środków      
(7-8) 

1.038,50 1.535,89 877,00 1.336,99 250,00 1.743,25 2.810,00 114,00 10.090,99 4.730,13 5.360,86 

 

 

W 2019 roku uzyskano na odrębnym rachunku pozostałych środków kwotę 4.975,50 zł, z tego: 

➢ darowizny na imprezy integracyjne dla uczestników WTZ 1.500,00 zł 

➢ wpływy ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ 3.475,50 zł. 

 

 

Pozostałe wydatki poniesione w 2019 roku z odrębnego rachunku pozyskanych środków, w wysokości 4.730,13 zł, przeznaczono, w porozumieniu z uczestnikami WTZ,  

na organizację w ramach terapii i integracji społecznej następujących imprez: 

➢ XVII Otwartego Turnieju Bowlingowego = 1.139,68 zł, 

➢ Walentynek – wyjście do kina = 260,00 zł, 

➢ Zabawy ostatkowej i „tłustego czwartku” = 85,71 zł, 

➢ Dnia Kobiet i 1.dnia wiosny = 50,50 zł, 

➢ Śniadania Wielkanocnego = 261,99 zł, 

➢ Wyjazdu do Morzewa na Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych = 350,00 zł, 

➢ Wyjść do kina  = 637,00 zł, 

➢ Wyjazdu do Skrzatusza  na Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych = 400,00 zł, 

➢ Wycieczki do ALPAKOLANDU w Klotyldzinie = 1.384,00 zł, 

➢ Zakończenie roku – lody = 47,25 zł, 

➢ Wynajem torów na kręgielni = 114,00 zł. 

 

 

Stan środków na tym rachunku na dzień 31.12.2019.r. wynosi 5. 360,86zł. 
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Informacja opisowa do sprawozdania rocznego                                                                                                                                                 

z wydatków poniesionych przez WTZ CARITAS w 2019 roku. 

 

1. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 

Wydatki ogółem na wynagrodzenia zatrudnionych w WTZ pracowników wraz  z premią roczną 

wyniosły 359 200,67 zł, tj. 71,46 % planu rocznego. 

Na pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – wydano  

64 707,38 zł, tj. 12,87 % planu rocznego. 

 

2. Wydatki na zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, materiały pozostałe)  

i energii (energia elektryczna, gaz, woda) wyniosły 30 161,37 zł, tj. 6,0 % planu rocznego. 

 

Na usługi materialne i niematerialne wydatkowano 5.835,08 zł, tj. 1,16 % planu rocznego. 

 

3. Koszty materiałów do terapii zajęciowej wyniosły 13.123,67 zł, tj. 2,61 %, z tego: 

a) materiały do terapii – 9 189,27 zł,  

b) materiały do pracowni gospodarstwa domowego – 3 934,40 zł. 

 

4. Koszty dowozu uczestników i eksploatacji samochodu wyniosły 3.381,25 zł, tj. 0,67% planu 

rocznego. 

 

5. Na szkolenia pracowników oraz badania lekarskie pracowników wydatkowano 1.264,00 zł,  

tj. 0,25 % planu rocznego. 

 

6. Wydatki na ubezpieczenie uczestników i mienia WTZ oraz samochodu wyniosły 4.450,00 zł,  

tj. 0,89 % planu rocznego. 

 

7. Na integrację społeczną wydano w 2019 r. 737,20 zł, co stanowi 0,15 % rocznego planu wydatków. 

 

8. Na wypłatę treningu ekonomicznego dla uczestników WTZ przeznaczono 5.500,00 zł,  tj. 1,09 % 

planu rocznego.                                                                                                             

 

9. Na wypłatę świadczeń urlopowych z ZFŚS wydano 10.756,38 zł, tj. 2,14 % planu rocznego. 

 

10. Zakupiono doposażenie na kwotę 3.550,00zł, co stanowi 0,71 % planu rocznego. 

 

 

 

 

Piła, dnia 16.01.2020 r. 

Sporządził:                                                                                          Zatwierdził: 

 


