SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS
W LEŻENICY
przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym
ZA ROK 2019
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Warsztat

Terapii

Zajęciowej

Caritas

w

Leżenicy

rozpoczął

swoją

działalność 29.12.2009r. jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka powstała
przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Pile.

1. Liczba uczestników oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności
Uczestnikami Warsztatu jest 25 osób niepełnosprawnych w tym 13 kobiet
i 12 mężczyzn z terenu Gminy Szydłowo. Osoby te zostały zakwalifikowane zgodnie ze
wskazaniami do terapii zawartymi w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.
Podział uczestników ze względu na stopień niepełnosprawności:


niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 15 osób



niepełnosprawność w stopniu znacznym 10 osób

Podział uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności:


niepełnosprawność ruchowa 5 osób



niepełnosprawność neurologiczna 1 osoba



niepełnosprawność psychiczna 4 osoby



intelektualna- upośledzenie umysłowe 15 osób

2. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach Warsztatu
w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Ogółem

Frekwencja w 2019r.
96%
86%
94%
99%
96%
98%
przerwa wakacyjna
96%
96%
96%
96%
95%
96%

Średnia frekwencji za 2019r. wyniosła 96%
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3. Formy i metody działalności rehabilitacyjnej realizowane przez
Warsztat
Placówka przeznaczona jest dla 25 osób niepełnosprawnych. Jej zadaniem jest
rehabilitacja zawodowa i społeczna. Nasze działania mają na celu przygotowanie do
samodzielnego pełnienia ról społecznych, zwiększenia zaradności życiowej oraz lepszego
funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są od poniedziałku do
piątku w godz. od 730 do godz.1530. Uczestnikom umożliwia się pracę w 5 osobowych
grupach w następujących pracowniach:


Pracownia gospodarstwa domowego i zaradności życiowej,



Pracownia stolarsko-rzemieślnicza,



Pracownia komputerowo-plastyczna,



Pracownia krawiecko-rękodzielnicza,



Pracownia ogrodnicza.

Formy terapii są realizowane w Warsztacie z wykorzystaniem następujących metod:
A. Społeczna


spotkania okolicznościowe: (obchody światowego dnia chorego, rekolekcje,
śniadanie wielkanocne, mikołajki, spotkanie opłatkowe)



wycieczki (jednodniowe: Mielno, trzydniowe: Kaszuby oraz Kraków
i okolice)



zabawy taneczne: ( bal karnawałowy, zabawa andrzejkowa)



zawody sportowe: (igrzyska, olimpiady, turnieje)



prezentacja twórczości artystycznej: (kiermasze, dożynki)



przedstawienia muzyczno-teatralne (Spektakl Pinokio, Spektakl Przesłanie
Anioła, występ Chóru di Ortica, festiwal)



uroczystości integracyjne: (dzień godności, pielgrzymka, pikniki)



wyjazdy w ramach treningu ekonomicznego: (do kina, do kawiarni, do
pizzerii) .
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B. Uspołecznianie


trening umiejętności komunikacji



trening umiejętności społecznych



zajęcia socjoterapeutyczne

C. Rehabilitacja zawodowa


analiza zagadnień asertywności,



kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,



ćwiczenia modelu samokontroli, terapia behawioralna,

Rozwijanie umiejętności zawodowych odbywało się poprzez:
Zajęcia w poszczególnych pracowniach oraz podczas sezonowych prac w ogrodzie
i na terenie placówki;
Warsztaty asertywności, samokontroli oraz trening radzenia sobie ze stresem
prowadzone przez psychologa; analiza zagadnień asertywności, kształtowanie umiejętności
radzenia sobie ze stresem, ćwiczenie modelu samokontroli uwzględniające, terapia
behawioralna
Organizowanie prac umożliwiających doskonalenie umiejętności w zakresie: pomoc
w pracach biurowych (pomoc w przygotowaniu listy obecności, przepisywanie na komputerze
i przygotowywanie kartek z informacjami, segregowanie dokumentów, obsługa urządzeń
biurowych, prace związane z dostarczaniem dokumentów do urzędów, udział i pomoc przy
kiermaszach na imprezach oraz organizowanie na terenie WTZ kiermaszu wymiany odzieży
używanej. Udział w projekcie: „Droga do aktywności”.
D. Usprawnianie funkcji psychicznych


stymulowanie procesów pamięci,



poszerzenie umiejętności koncentracji uwagi

Metody pracy: Łańcuchowa Metoda Skojarzeń

- Historyjki obrazkowe

(opowiadania); Słowne, Pokazu, Pedagogika zabawy Klanza, Aktywizujące, Coachingowe,
Czynnego udziału, Zabawy, ćwiczenia logiczno - skojarzeniowo – pamięciowe


poprawa koncentracji przestrzennej,



poprawa umiejętności wysławiania się oraz wzbogacania słownictwa
i przekazu werbalnego,
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stymulacja polisensoryczna (m. in. zajęcia w Sali Doświadczania Świata).

E. Rehabilitacja ruchowa, psychoruchowa i zdrowotna
Uważamy, iż stymulacja do ćwiczeń ruchowych jest istotnym elementem
procesu rehabilitacji. Odpowiedni kontakt, atmosfera podczas zajęć wpływa
mobilizująco na aktywność ruchową uczestników.
Rehabilitacja ruchowa odbywa się głownie poprzez:


rehabilitację indywidualną ukierunkowaną na specyficzne potrzeby danej osoby,



zajęcia grupowe na sali gimnastycznej z fizjoterapeutą,



zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,



normalizacja napięcia mięśniowego,



metoda Kabata,,



ćwiczenia fizyczne usprawniające,



ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne,



program aktywności: Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja – Marianny
i Christophera Knillów,



dotyk i komunikacja - Christopher Knill,



niedyrektywna terapia zabawowa,



zajęcia ruchowo rytmiczne wg metod Dalcroza, Codaliego, Orfa,



doskonalenie chodu na bieżni,



masaż klasyczny,



zajęcia sportowe w mini – siłowni,



turystykę pieszą,



przygotowywanie się do różnych konkursów sportowych.

Opieka medyczna - Opiekę medyczną nad uczestnikami sprawuje pielęgniarka, która
udziela doraźnej pomocy medycznej, podaje zlecone przez lekarza leki, dokonuje pomiaru
ciśnienia krwi, glukozy i wagi ciała. Dba o zaopatrzenie apteczki w materiały
opatrunkowe, prowadzi edukację dotyczącą m.in. profilaktyki chorób, promowania
zdrowego stylu życia. Utrzymuje kontakt z lekarzem prowadzącym i rodzicami. Pełni
opiekę medyczną na wycieczkach i imprezach organizowanych przez warsztat.
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F. Innowacyjne formy rehabilitacji:
Plastyko-terapia:
Plastyko-terapia jest najczęstszą formą wykorzystywaną w artterapii. Wspomaga proces
terapeutyczny jak również rozwój osobisty. Ta forma terapii pomaga w odkrywaniu uzdolnień oraz
rozwija zainteresowania i predyspozycje. W ramach naszej rehabilitacji wykorzystujemy różne
techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźbę grafikę komputerową collage oraz różne techniki
łączone. Uczestnicy poprzez sztukę odzwierciedlają swoje lęki obawy i skryte emocje co pomaga
im zmniejszyć napięcie i niepokój. W procesie powstawania dzieła, nie istotny jest poziom
i technika tylko pasja z jaką jest tworzone. Każda bowiem praca jest wyjątkowa i piękna.
Filmoterapia:
Stosowana w WTZ Leżenica do celów rewalidacyjnych, profilaktycznych oraz
ogólnorozwojowych. Nie usuwa objawów choroby, ale dostarcza wsparcia psychicznego,
stanowiącego fundament rozwoju i zdrowia uczestników.
Funkcje filmoterapii, które wspomagają nasza pracę to: wychowawcza, rozwojowa, poznawczostymulacyjna, komunikacyjna i ekspresyjna, kulturotwórcza, rekreacyjna, terapeutyczna.

Hortiterapia
Praca w ogrodzie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, uprawianie i hodowanie
roślin. Uprawy roślin w szklarni. Wykonujemy lekkie prace ogrodowe obejmujące np. sadzenie,
pikowanie, podlewanie, podcinanie i rozmnażanie roślin, wysiewanie nasion, owoców, kwiatów
i warzyw. Zajmujemy się projektowaniem i rozplanowywaniem prac w ogrodzie. Podopieczni
mogą nabyć nowych umiejętności z zakresu tworzenia kompozycji kwiatowych oraz posiąść nową
wiedzę z zakresu świata roślin.

Choreoterapia, teatroterapia
Choreoterapia obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do
wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym
zastosowaniu w psychoterapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność
i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę
i kontakt psychiczny z ludźmi. Sama terapia jest wykorzystaniem kreatywnego ruchu w procesie
terapeutycznym. Techniki stosowane w ośrodku związane są z teatrem edukacyjnym, którego celem
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jest przyswajanie i powtarzanie odpowiednich zachowań, uwzględniając potrzeby intelektualne,
emocjonalne, moralne i estetyczne uczestnika. Stosowana teatroterapia stanowi ważne narzędzie do
wzrostu i wzbogacania osobowości uczestnika.
Od niedawna została utworzona grupa teatralna „Razem”. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu wspólnie z grupą uczestników ŚDS Caritas w Pile. W roku 2019r. mieliśmy okazję
zaprezentować się w MDK w Pile w spektaklu Pinokio. Na Jubileuszowym spotkaniu z okazji 10lecia prezentowaliśmy spektakl pt. „Przesłanie Anioła”
G. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników.
Formy kontaktów i współpraca z rodzicami uczestników:


indywidualne rozmowy,



rozmowy telefoniczne i korespondencja,



uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez nasza
placówkę,



pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych,



spotkania organizowane są dla rodziców jeden raz w miesiącu i mają charakter
informacyjno-edukacyjny.

W korespondencji pisemnej dostarczane są informacje dotyczące ustaleń związanych
z wyjazdem na wycieczki, zawody sportowe, zawiadomienia o półrocznych podsumowaniach
postępów w rehabilitacji. Sprawy pilne załatwiane są telefonicznie, dotyczą przede wszystkim stanu
zdrowia podopiecznych lub innych spraw wymagających pilnego załatwienia.
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4. Liczba uczestników oraz ocena postępów w zakresie zaradności
osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji
zawodowej.
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa sfery
zaradność osobista i samodzielność
Stopień zdolności do samodzielnego
wykonywania czynności życia codziennego
rehabilitacja społeczna
Umiejętności interpersonalne, w tym
komunikowanie się oraz współpraca
w grupie
rehabilitacja zawodowa
Stopień opanowania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
z uwzględnieniem sprawności
psychofizycznej, stopnia dojrzałości
społecznej i zawodowej oraz sfery
emocjonalno-motywacyjnej

Postęp

Brak
zmian

Regres

13

3

9

10

9

6

10

3
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5. Informacja o decyzjach podjętych przez Radę Programową
w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których dokonano
oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.
W roku 2019 Rada Programowa dokonała:
- półrocznej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych;
- trzyletniej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych;
- ustalenia wysokości przyznanych środków w ramach treningu ekonomicznego;
- dokonywania oceny postępów w rehabilitacji, przy udziale uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej;
W roku 2019 dokonano 14 ocen kompleksowych postępów uczestnika za okres 3 lat. Ocenę
dokonano w oparciu o kartę ocen postępów uczestnika uwzględniająca rehabilitację ogólna oraz
rehabilitację zawodową. Decyzją Rady Programowej na podstawie Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
§ 14 pkt. 1 i pkt. 3, ocenione 2 osoby zostały zakwalifikowane do kontynuowania uczestnictwa
w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
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Uczestnictwo w terapii przedłużono ze względu na:


Pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji umożliwiającej podjęcie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na
otwartym rynku pracy.



Pozytywne rokowanie co do rehabilitacji społecznych.
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6. Sprawozdanie Opisowe Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas
w Leżenicy
Sprawozdanie opisowe
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Leżenicy 39 przy C.Ch-O. CARITAS w Pile za 2019 rok

Otrzymana dotacja wyniosła 502 667 00 zł i obejmuje:
Środki z budżetu Powiatu na działalność WTZ :
Dofinansowanie kosztów działalność WTZ PFRON:

50 267,00
452 400,00

Dochody własne wyniosły 3000,00 zł. w tym:
- ze sprzedaży produktów i usług (o których mowa w § 10
ust. 2 i 3 rozporządzenia o WTZ) wykonanych przez
uczestników warsztatu na zajęciach terapeutycznych

3 000,00

Stan konta dochodów własnych na 31.12.2019 r. wynosi: 5 673,54 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 502 667,00zł i obejmuje:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:
Wydatki obejmują:

362 345,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
61 680,70
Wykonanie stanowi kwotę naliczonych składek dotyczących ubezpieczenia społecznego
od wynagrodzeń pracowników.
§ 4120 Składki na fundusz pracy

6 338,30

Wykonanie stanowi kwotę naliczonych składek dotyczących Funduszu Pracy
od wynagrodzeń pracowników.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

29 620,43

4210 01

Materiały biurowe i środki czystości:
w tym : materiały biurowe
środki czystości

2 507,27
363,10
2 144,17

4210 02

Materiały do terapii:

3 448,95

4210 03

Materiały do pracowni gospodarstwa domowego
i zaradności życiowej

4 550,41

4210 04

Zakup doposażenia w tym :

2 728,00

lodówka LG

1 329,00

zmywarka Elektrolux

1 399,00

4210 05

Zakup paliwa (dowóz uczestników)
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15 903,07

4210 06

Pozostałe
Zakup części do wymiany w samochodzie, który dowozi uczestników:
olej, filtry, paliwo i olej do kosiarki.

§ 4230 Zakup leków i mat. medycznych

0,00

§ 4260 Zakup energii
4260 01
4260 02
4260 03

17 239,14
5 690,76
368,38
11 180,00

energia elektryczna
woda
energia cieplna (opał)

§ 4270 Drobne remonty i naprawy

4 344,73

§ 4300 Zakup usług pozostałych
4300 04

5 212,63

4300 07

usługi różne: min.: usługi kominiarskie,
przegląd techniczny samochodu i wymiana opon
usługi komunalne: wywóz nieczystości
Altvater
usługi bankowe: opłacono
prowadzenie rachunków bankowych

4360

usługi telekomunikacyjne: opłacono abonament
i służbowe rozmowy telefoniczne

4300 05

482,73

§ 3110 Trening ekonomiczny -wypłacany uczestnikom zgodnie z decyzją
Rady Programowej
§ 4430 Ubezpieczenia uczestników i mienia

2 515,87
1 051,38
248,25
1 397,13

11 000,00
2 985,07

ubezpieczenie pojazdu do przewozu uczestników Reanult Trafic
§ 4700 Szkolenia pracowników

2 985,07
1 901,00

§ 4280 badania lekarskie pracowników

0,00
Razem wydatki:
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502 667,00

Średni koszt utrzymania 1-go uczestnika wynosi: 502 667 : 25 uczestników : 12 m-cy = 1675,56 zł
Wydatki z uzyskanych dochodów własnych w 2019 r. wyniosły 3 411,00 zł.:
252,00 zł -przeznaczono na usługę gastronomiczną dla uczestników WTZ podczas wycieczki
do Mielna w dniu 25.06.2019r.
684,00 zł - przeznaczono za zakwaterowanie uczestników WTZ podczas wycieczki na
Kaszubach w dniach 21 - 23.08.2019 r.
1 292,00 zł - przeznaczono za wyżywienie uczestników WTZ podczas pobytu w Garczynie w
dniach 21 - 23.08.2019 r.
1 180,00 zł - przeznaczono na przewóz uczestników WTZ podczas wycieczki na Kaszuby w
dniach 21-23.08.2019 r.
3,00 zł - opłaty bankowe
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7. Sprawozdanie z wydatków
Sprawozdanie z wydatków dotyczących działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżenicy 39
przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym CARITAS w Pile
za IV kwartał 2019 roku

PLAN
L.p. Rodzaje zapotrzebowania

konto

PFRON
90%

POWIAT
10%

WYKONANIE
RAZEM

PFRON
90%

POWIAT
10%

RAZEM

DYN. %
do planu

404

346 083,00

16 262,00

362 345,00

346 083,00

16 262,00

362 345,00

100,00

405

68 019,00

0,00

68 019,00

68 019,00

0,00

68 019,00

100,00

401

14 251,54

21 880,67

36 132,21

14 251,54

21 880,67

36 132,21

100,00

402

4 570,46

642,17

5 212,63

4 570,46

642,17

5 212,63

100,00

1

Wynagrodzenie pracowników,
pochodne od wynagrodzeń

2

Koszty materiałów,
energii,
usług materialnych
i niematerialnych

3

Koszty materiałów do terapii
zajęciowej
(w tym do pracowni gospodarstwa
domowego)

401

3 336,28

4 663,08

7 999,36

3 336,28

4 663,08

7 999,36

100,00

4

Koszty dowozu uczestników
i eksploatacji samochodu

402

4 344,73

0,00

4 344,73

4 344,73

0,00

4 344,73

100,00

5

Koszty szkoleń pracowników

405

0,00

1 901,00

1 901,00

0,00

1 901,00

1 901,00

100,00

6

Koszty ubezpieczeń uczestników
warsztatu i mienia

409

794,99

2 190,08

2 985,07

794,99

2 190,08

2 985,07

100,00

7

Integracja społeczna

402

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Trening ekonomiczny

409

11 000,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

100,00

9

ZFŚS

405

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

10

Doposażenie

401

0,00

2 728,00

11

Podróże służbowe

409

0,00

0,00

452 400,00

50 267,00

Ogółem

2 728,00

0,00

2 728,00

2 728,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452 400,00

50 267,00

502 667,00

100,00

502 667,00

środki przekazane na r-k WTZ na dzień 31.12.2019
środki do wykorzystania (bank+kasa) na dzień 31.12.2019

15

502 667,00
0,00

8. Dochody własne w WTZ Leżenica

Stan na koncie
na dzień 01.01.2019 r.

I kwartał

II kwartał

1

2

3

Dochody

6 084,54

Wydatki

0

0

Dochody

Osiągnięte dochody i wydatki w roku 2019
III kwartał
IV kwartał
4

Wydatki

1000

Dochody

252

5

Wydatki

0

3159

Dochody

2000

Liczba uczestników: 25 osób

sporządził:

sprawdził:

zatwierdził:

16

Razem

Wydatki

0

6

7

8

Dochody
(1+2+3+4+5)

Wydatki
(2+3+4+5)

Stan
środków
(6-7)

9084,54

3411

5673,54

