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Wstęp 

 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie rozpoczął działalność 15 grudnia 2004r. 

jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka utworzona przy Miejsko 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy. 

 W naszej placówce w ramach rehabilitacji społecznej stwarzamy osobom 

niepełnosprawnym możliwość kształtowania i rozwoju swoich zdolności, poszerzania 

i utrwalania wiedzy, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, 

przystosowania i funkcjonowania społecznego oraz pozyskania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podejmowania satysfakcjonującego i samodzielnego życia. 

Ponadto w ramach rehabilitacji zawodowej wdrażamy działania rozwijające 

zainteresowania i upodobania w zakresie preorientacji zawodowej oraz kształtowania 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy. 

Systematyczne nabywanie wiadomości i umiejętności zawodowych oraz kształcenie cech 

kierunkowych umożliwia uczestnikom przełamanie oporu przed podjęciem optymalnej 

dla nich formy aktywności zawodowej.  

 Wszystkie działania naszej placówki zmierzają do jak najefektywniejszej 

i optymalnej pomocy osobom niepełnosprawnym będącym uczestnikami naszego 

Warsztatu. Na miarę naszych możliwości finansowo - organizacyjnych dążymy 

do urozmaicenia form zajęć i ofert proponowanej terapii. Jednak tylko dzięki wsparciu 

i zrozumieniu jednostek statutowo realizujących pomoc osobom niepełnosprawnym, 

ale także najbliższego środowiska i lokalnych zakładów pracy jesteśmy w stanie pokonać 

rodzące się trudności w rehabilitacji naszych uczestników. Razem możemy pozytywnie 

wpływać na przełamywanie barier, nie tylko tych architektonicznych, ale tych w dążeniu 

osób niepełnosprawnych do pełnosprawnego uczestnictwa w życiu społecznym 

i korzystania z możliwości, jakie się z tym wiążą.  

 Warsztat swoje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych realizował w oparciu o następujące akty prawne:  

 Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz.1172 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004, nr 63, poz. 587).  
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I. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Liszkowie za 2019 rok 

 

1. Liczba uczestników Warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności 

 W 2019 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Liszkowie było 16 uczestników z Gminy 

Wyrzysk i 14 z Gminy Łobżenica. Łącznie 30 osób – 17 kobiet, 13 mężczyzn.  

 

Ze względu na stopień niepełnosprawności uczestnikami Warsztatu są osoby: 

 niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym – 18 osób (12 kobiet i 6 mężczyzn) 

w tym 13 osób z niepełnosprawnością sprzężoną: 

 niepełnosprawność ruchowa – 3 osoby,  

 choroba psychiczna – 11 osób, 

 upośledzenie umysłowe – 10 osób,  

 epilepsja – 4 osoby,   

 choroby neurologiczne – 6 osób,  

 choroby układu oddechowego i krążenia – 1 osoba, 

 zespół Downa – 2 osoby, 

 schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne – 1 osoba, 

 

 niepełnosprawne w stopniu znacznym – 12 osób (5 kobiet i 7 mężczyzn) 

w tym 7 osób z niepełnosprawnością sprzężoną: 

 niepełnosprawność ruchowa – 3 osoby,  

 choroba psychiczna – 4 osoby,  

 upośledzenie umysłowe – 6 osób,  

 epilepsja – 4 osoby,  

 zespół Downa – 1 osoba,  

 choroby neurologiczne – 3 osoby. 
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Wykres 1:   Liczba uczestników z podziałem na stopień 

niepełnosprawności oraz płeć

Mężczyźni

Kobiety
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2. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach Warsztatu w poszczególnych 

miesiącach roku sprawozdawczego 
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Wykres 2: Frekwencja uczestników w 2019 roku

Frekwencja uczestników w %

 

Średnia frekwencja w 2019 roku wynosiła 90,41% 

 W okresie sprawozdawczym w miesiącu lipcu była przerwa wakacyjna dla uczestników. 

Frekwencja ogólnie była bardzo dobra, nieobecności spowodowane były chorobami 

uczestników, złym samopoczuciem, wizytami u specjalistów, wyjazdami, opieką nad bliskimi, 

pomaganiem w domu lub załatwianymi w tym czasie sprawami osobistymi. 

3. Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej 

W Warsztacie odbywają się zajęcia w 6 pracowniach, w 5 osobowych grupach, w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7
00 

do godz. 15
00

.  

 Pracownia gospodarstwa domowego i zaradności życiowej pozwala uczestnikom zdobyć 

podstawowe umiejętności w zakresie przyrządzania posiłków, posługiwania się narzędziami 

i urządzeniami kuchennymi. Uczestnicy uczą się korzystania z przepisów kulinarnych, poznają 

zasady zdrowego żywienia, zwracają szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo 

oraz przestrzeganie ogólnych zasad higieny. Rozpoznają produkty żywnościowe gotowe 

i przeznaczone do obróbki. Dbają również o warsztatowy ogród. Zajęcia na tej pracowni 

wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, wzmacniają poczucie 

odpowiedzialności i zaradności życiowej, uczą cierpliwości i wytrwałości oraz umiejętności 

zachowania adekwatnie do sytuacji.  
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 W pracowni muzycznej prowadzone są zajęcia muzyczne. Środkiem oddziaływania 

terapeutycznego jest muzyka (muzykoterapia), która pobudza wrażliwość i wyobraźnię. 

Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych. Tańczą, śpiewają, wystukują rytm 

znanych piosenek na prostych instrumentach muzycznych. Również w tej pracowni uczestnicy 

pokazują swoje umiejętności aktorskie. Poprzez takie zajęcia uczestnicy rozwijają wrażliwość 

i poczucie piękna, poprawiają sprawność mowy, podnoszą poczucie własnej wartości, 

wyrabiają umiejętności radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialności za własne zachowania. 

W zależności od potencjału uczestników prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne. Praca 

z grupą ułatwia możliwość integracji uczestników o różnym stopniu wrażliwości muzycznej, 

uczy ich zorganizowanej pracy w zespole, co w efekcie ma wpłynąć na ich ogólny rozwój 

społeczny. Prowadzone są także zajęcia relaksacyjne, których celem jest redukcja napięcia 

nerwowego oraz wypoczynek psychiczny i fizyczny. 

 

                     
 

 W pracowni plastyczno - artystycznej uczestnicy rozwijają swoje zdolności artystyczne. 

Korzystają z różnych materiałów, narzędzi i pomocy, np: płótna, papieru, modeliny, bibuły. 

Wykorzystują różnorodne techniki od szkicowania poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, 

klejenie do lepienia z masy solnej i papierowej oraz zdobnictwo. W ramach zajęć wykonują 

kompozycje z masy solnej, ozdoby, stroiki świąteczne, kompozycje z kwiatów, malują obrazy. 

Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, rozwijają 

i doskonalą sprawność manualną, stają się bardziej kreatywni, pomysłowi i twórczy. Dzięki 

temu rozwijana jest inwencja twórcza, wyobraźnia, kształtowane są potrzeby estetyczne, 

cierpliwość, a także dokładność w wykonywaniu prac oraz zainteresowania i rozwój wyobraźni 

artystycznej. Podczas zajęć w pracowni ćwiczona jest koordynacja wzrokowo - ruchowa, 

spostrzegawczość w wykonywaniu zadania, dzięki czemu prace są starannie i estetycznie 

wykonane. Osoby niepełnosprawne zmieniają różnego rodzaju materiały artystyczne takie jak 

papier, plastelina, filc, itp., w piękne i przestrzenne przedmioty. 
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 W pracowni stolarsko - rzemieślniczej uczestnicy zapoznają się z podstawowymi 

czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy 

z narzędziami stolarskimi, ich przygotowania, bezpiecznego użytkowania i zabezpieczenia 

po pracy, używania i stosowania odzieży ochronnej, maseczek, rękawic. Zasób narzędzi 

pozwala uczestnikom dokonywać naprawy drobnych usterek w Warsztacie, również wykonują 

wszelkiego rodzaju przedmioty dekoracyjne z drewna, m.in. osłonki na doniczki, ramki 

do obrazów, szkatułki, świeczniki, anioły, koty i inne elementy dekoracyjne. Rehabilitacja 

zawodowa w pracowni to głównie organizacja stanowiska pracy, stosowanie przerw, 

umiejętności kontrolowania swojego tempa pracy. Wyżej wymienione czynności mają na celu 

osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia 

codziennego. Zajęcia w pracowni rozwijają sprawność manualną rąk i palców, rozwijają 

wyobraźnię przez możliwość tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Dodatkowo 

pracownia stolarsko - rzemieślnicza uczestniczy w pracach porządkowych i konserwatorskich 

na terenie Warsztatu, a także w cięższych pracach ogrodniczych.  

 

                     
 

 Wyroby z pracowni plastyczno - artystycznej oraz stolarsko - rzemieślniczej zdobią 

pomieszczenia WTZ, są wystawiane na różnego rodzaju kiermaszach, wystawach. Uczestnicy 

poprzez obcowanie ze sztuką w sposób aktywny doskonalą swoją koordynację wzrokowo - 

ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć 

jest wpływ na wzrost własnej wartości, wartości pracy i umiejętności działania w grupie. 
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 W pracowni pedagogiczno - edukacyjnej uczestnicy rozwijają sprawność językową 

i komunikację, zainteresowania czytelnicze, uczą się poprawnej wymowy, swobody 

wypowiedzi, a także wzbogacają swoje słownictwo. Uczą się czytania, pisania, liczenia       

oraz praktycznej obsługi komputera. Wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu 

podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają 

praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia, jak np. liczenie pieniędzy oraz 

rozpoznawanie ich nominałów czy korzystanie z dóbr współczesnej techniki (telefon, Internet, 

drukarka). Zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, poznają tradycje, zwyczaje i kulturę. 

Podczas zajęć w pracowni uczestnicy wykonują m.in.: kartki świąteczne i okolicznościowe, 

przepisują i edytują tekst w programie Word, drukują zaproszenia, podziękowania. Pracownia 

ta stwarza możliwość jak najlepszego wykorzystania potencjału rozwojowego uczestników, 

poprzez wzmacnianie pozytywne ich mocnych stron.  

 

                
 

 Pracownia umiejętności społecznych jest najmłodszą z pracowni, powstała 15 grudnia 

2006 roku, a jej zadania to m.in.: rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności 

społecznych poprzez rozmowy z uczestnikami i zajęcia praktyczne w zakresie: obsługi 

urządzeń biurowych, np. komputera, drukarki, prawidłowego odczytywania treści pism, 

rozróżniania pism urzędowych od innych, właściwego formułowania zdań, pisania listów 

motywacyjnych, CV i innych pism urzędowych, adresowania kopert, co może być przydatne 

w ich codziennym życiu. Uczestnicy są wdrażani do umiejętnego korzystania ze środków 
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masowego przekazu i Internetu w celu pozyskania ważnych informacji. Aktywizacja 

zawodowa realizowana jest poprzez współdziałanie z instytucjami, organizacjami w celu 

przełamywania barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, umożliwienia im uczestnictwa 

w wolontariatach, tworzenia pozytywnej opinii o uczestnikach wolontariatu w środowisku 

lokalnym. Ważnym elementem jest współpraca z Urzędem Pracy – umożliwia ona 

pozyskiwanie informacji o możliwościach zatrudnienia, poszukiwanie ofert pracy na otwartym 

i chronionym rynku pracy, korzystanie z porad doradcy zawodowego. 

 

            
 

 W Warsztacie zapewniamy pomoc psychologa, zarówno w formie indywidualnych 

spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. Spotkania indywidualne 

z psychologiem mają w zależności od sytuacji formę interwencji w razie trudności                

czy kryzysów osobistych uczestników. W ramach indywidualnych i grupowych spotkań 

psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby, pomaga 

też w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych na terenie Warsztatu. 

 Psycholog również prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne w grupie - które dotyczą norm 

społecznych, zachowania się w sposób społecznie akceptowany. 

 Placówka posiada wachlarz możliwości terapeutycznych, poprzez które istnieje możliwość 

osiągania postawionych celów. Realizuje je dzięki następującym formom zajęć: 

3.1 SPOŁECZNA: 

umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym, pobudza  

ich aktywność, pozwala na pokonywanie barier architektonicznych i społecznych jakim nadal 

jest np. stereotypowe postrzeganie możliwości osób niepełnosprawnych i ich marginalizacja.  

Placówka kształtuje i doskonali umiejętności społeczne, zaradność życiową uczestników, 

pobudza do podejmowania aktywności społecznej. Uczestnictwo w imprezach 

okolicznościowych, jak i sam fakt pojawiania się uczestników Warsztatu w miejscach 

publicznych, (np. przy okazji realizacji treningów ekonomicznych i społecznych, czy wystaw 

i kiermaszów prac przez nich wykonanych) wpływa na ogólny wizerunek tych osób wśród 

ludzi, którzy rzadko mają kontakt z osobami z niepełnosprawnością. Integralną częścią 

rehabilitacji społecznej jest przygotowanie całego społeczeństwa do wzajemnego współżycia 

i współpracy, co też Warsztat Terapii Zajęciowej czyni. 

 Uczestnicy WTZ w Liszkowie w 2019 roku brali udział w 14 imprezach  na terenie 

placówki oraz 45 poza placówką, były to: 

 spotkania integracyjne: 

 XVI Powiatowy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej w Morzewie 

(22.05.2019r.), 

 „Świętojanki" w DPS w Chlebnie (18.06.2019r.),  
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 Piknik Integracyjny z zaproszonymi gośćmi z DPS w Chlebnie, Falmierowie, Dębnie 

na Placu Zabaw w Liszkowie (19.06.2019r.), 

 Piknik Rodzinny na Placu Zabaw w Liszkowie (25.06.2019r.), 

 Impreza integracyjna „Pożegnanie lata” w DPS w Dębnie (05.09.2019r.),  

 Impreza integracyjna "Fa-lato" w DPS w Falmierowie (10.09.2019r.), 

 Wyjazd do Klubu Seniora w Łobżenicy – spotkanie integracyjne, występy artystyczne 

uczestników (11.09.2019r.), 

 

              Impreza integracyjna               Piknik Integracyjny z DPS  

    „Pożegnanie lata” w DPS w Dębnie 

 

                           
 

 spotkania okolicznościowe: 

 Walentynki w naszym WTZ (14.02.2019r.), 

 Obchody z okazji „Dnia Kobiet”  w Gospodarstwie Agroturystycznym "Łososiówka" 

w Walentynowie (08.03.2019r.), 

    Śniadanie Wielkanocne z zaproszonymi gośćmi (11.04.2019r.),  

 Dzień Dziecka w naszej placówce (03.06.2019r.), 

 Obchody „Dnia chłopaka” w naszym Warsztacie (30.09.2019r.),  

 "Święto pieczonego ziemniaka" w naszym WTZ (11.10.2019r.), 

 Obchody 15- lecia WTZ w lokalu „Sala u Ewy” w Luchowie (05.12.2019r.), 

 Mikołajki w naszej placówce (06.12.2019r.), 

 Spotkanie Opłatkowe  w naszym Warsztacie (20.12.2019r.), 

           

Śniadanie Wielkanocne 
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Obchody 15 – lecia WTZ 

        

                                               

 wyjazdy:  

 wyjazd do Mc Donald’s w Nakle n/Notecią (13.02.2019r. i 15.02.2019r.), 

 wyjazd nad jezioro w Luchowie (23.08.2019r.), 

 wyjazd jednodniowy do: Swornegacie, Charzykowy, Człuchów (24.09.2019r.), 

 wyjazd do Leśniczówki w Auguścinie (17.10.2019r.), 

 wyjazd do kina Helios w Pile (12.12.2019r. i 13.12.2019r.), 

 

Wyjazd do: Charzykowy, Swornegacie, Człuchów 
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 zabawy taneczne:  

 zabawa karnawałowo - walentynkowa w DPS w Falmierowie (12.02.2019r.), 

 zabawa karnawałowa w DPS w Chlebnie (14.02.2019r.), 

 zabawa karnawałowo - walentynkowa w DPS w Dębnie (21.02.2019r.), 

 zabawa andrzejkowa w DPS w Falmierowie (20.11.2019r.), 

 zabawa andrzejkowa w DPS w Dębnie (21.11.2019r.), 

 zabawa andrzejkowa w Klubie Seniora w Łobżenicy (29.11.2019r.), 

 zabawa sylwestrowa w naszej placówce (31.12.2019r.),  

 

   zabawa andrzejkowa w Klubie Seniora     zabawa sylwestrowa 

                      w Łobżenicy                          w naszej placówce 

 

                     

 zawody sportowe:   

 sportowa rywalizacja w naszym Warsztacie (28.03.2019r. i 15.10.2019r.),  

 zawody sportowe w naszej placówce (09.05.2019r.), 

 Powiatowe Wiosenne Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Szydłowie (11.05.2019r.), 

 XII Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych, pt.: „Razem           

przez świat” w Mroczy (15.05.2019r.),  

 XIII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, a X Ogólnopolska w Nakle      

nad Notecią (06.06.2019r.),  

 IX Piknik Wędkarski nad jeziorem Kopcze w Kaczorach (26.06.2019r.), 

 VII Powiatowe Zawody Wędkarskie nad jeziorem w Młotkówku (22.08.2019r.),  

 Powiatowa Gwiazdkowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Kaczorach 

(14.12.2019r.),  
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 prezentacja twórczości artystycznej uczestników WTZ:   

 Występ artystyczny naszych uczestników w Szkole Podstawowej w Gleśnie 

(09.01.2019r.), 

 Występ artystyczny uczestników w Przedszkolu Publicznym w Łobżenicy 

(01.02.2019r.), 

 Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Spotkanie u Matki” w Górce 

Klasztornej (24.05.2019r.), 

 Targ Twórców „Razem z nami” w Łobżenicy (15.08.2019r.), 

 Dożynki Gminne w Gleśnie - wystawa prac uczestników (18.08.2019r.), 

 Dożynki Powiatowo - Gminne w Łobżenicy - wystawa prac uczestników 

(08.09.2019r.), 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Wyrzysku – wystawa prac uczestników (08.12.2019r.), 

 Jarmark Bożonarodzeniowy w Łobżenicy – wystawa prac uczestników (14.12.2019r.), 

 

 

                  

 uczestnictwo Delegacji WTZ w obchodach:  

 74 - rocznicy Wyzwolenia Łobżenicy (27.01.2019r.), 

 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (03.05.2019r.) - uroczystość w Łobżenicy, 

 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (01.09.2019r.) - uroczystość w Łobżenicy, 

 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (11.11.2019r.) - uroczystość 

w Łobżenicy, 

 wyjazdy na zakupy w ramach realizowanego treningu ekonomicznego. 

 

W s p a n i a ł a  z a b a w a  
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3.2 USPOŁECZNIANIE: 

przebiega podczas zajęć na wszystkich pracowniach, szczególnie jednak zwracana jest uwaga 

na umiejętności przydatne uczestnikom w życiu codziennym poza placówką, m.in. jest to: 

 kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni, 

 poznanie instytucji użytku publicznego i wdrażanie do załatwiania tam swoich spraw, 

 nauka wartości pieniądza, planowania i dokonywania zakupów, ćwiczenie umiejętności 

wyboru sklepu ze względu na planowane zakupy w ramach treningu ekonomicznego, 

 znajomość i praktyczne stosowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, 

skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, 

 kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych, 

 utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej, 

 rozwój zainteresowań i uzdolnień, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 tworzenie możliwości poruszania się w okolicach WTZ i dalszej okolicy (np. zakupy         

w sklepie), 

 doskonalenie zdolności podejmowania środków zaradczych w sytuacji skaleczenia, 

oparzenia, 

 tworzenie okazji do pracy zespołowej. 

3.3 USPRAWNIENIE PSYCHICZNE: 

poprzez zajęcia stymulowana jest sfera psychofizyczna uczestników. Mimo swoich ograniczeń 

w różnym zakresie, mogą wykonywać czynności usprawniające tak, aby jak najlepiej 

funkcjonować w życiu codziennym. 

Celem takich zajęć jest: 

 ćwiczenia grafomotoryczne - nauka pisania, 

 nauka i doskonalenie elementarnych umiejętności matematycznych, 

 rozwijanie sprawności językowej i komunikacji (np. prawidłowa artykulacja głosek, 

modulowanie głosu), 

 ćwiczenia wdrażające do poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym, 

 usprawnianie percepcji, analizy, syntezy, pamięci słuchowej i wzrokowej, 

 doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi, 

 ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową          

oraz orientację przestrzenną, 

 ćwiczenie percepcji dotykowej (np. rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku, 

selekcjonowanie), 

 ćwiczenie percepcji słuchowej (np. koncentracja na bodźcu słuchowym, rozróżnianie 

dźwięków, kształtowanie pamięci słuchowej), 

 doskonalenie małej motoryki i sprawności manualnej, 

 rozwój ekspresji twórczej, 

 wzbogacanie zasobu  słownictwa i wiadomości ogólnych, 

 kształtowanie i rozwijanie aktywności w sferach życia codziennego, poprzez udział 

w wykonywaniu  różnych czynności, np. kulinarne, porządkowe, manualne, teatralne itp., 

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

 budowanie i umacnianie poczucia własnej wartości. 
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3.4 MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA: 

Muzykoterapia - terapia posługująca się muzyką lub jej elementami. Muzyka oddziałuje 

na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Każdy bez względu 

na wiek jest podatny na jej działanie. Muzyka redukuje trudności, ułatwia współpracę, 

nawiązanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocje, daje możliwość rozładowania 

wewnętrznych napięć, podwyższa umiejętności koncentracji. Funkcja muzyki polega z jednej 

strony - na podniesieniu nastroju, aktywizacji, pobudzeniu, a z drugiej strony - na odprężeniu, 

złagodzeniu napięcia.  

Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem. Opiera się ona na wykorzystywaniu ruchu, jako 

procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. Podstawowe 

elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają 

poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. 

Muzykoterapia i choreoterapia pozwalają również na poznanie różnych gatunków muzyki 

i tańca, co wykorzystywane jest m.in. podczas przygotowywanych występów artystycznych 

naszych uczestników. 

3.5 ĆWICZENIA RUCHOWE: 

dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, realizowane są podczas 

zajęć indywidualnych, grupowych i zespołowych. 

Formy tych zajęć to: 

 ćwiczenia indywidualne np. pionizacja ciała, jazda rowerem rehabilitacyjnym, ćwiczenia 

wzmacniające siłę mięśni, ćwiczenia na stepperze, gimnastyka, 

 ćwiczenia rąk przy użyciu piłeczek i wałków sensorycznych, 

 spacery, wycieczki,  

 ćwiczenia ogólnorozwojowe, 

 konkurencje i gry sportowe.  

Program Aktywności Knillów - zajęcia pomagające poznawać swoje ciało, ale także 

zrelaksować się, wyciszyć i zredukować napięcie. Są to zajęcia z podkładem muzycznym 

i spokojnymi ćwiczeniami całego ciała. 

3.6 UZAWODOWIENIE W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ:  

osoby niepełnosprawne mają możliwość uczenia się wykonywania prostych 

lub specjalistycznych czynności, które mogą stanowić zakres obowiązków zawodowych 

kandydata do zatrudnienia (np. w pracach stolarskich, ogrodniczych, porządkowych 

czy w gastronomii) oraz kształtowania uniwersalnych umiejętności potrzebnych pracownikowi, 

takich jak punktualność, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, 

poszukiwanie informacji, współpraca. Umiejętności zawodowe rozwijane są poprzez 

odbywanie przez niektórych uczestników, którzy dobrze radzą sobie w tym zakresie 

i pozytywnie rokują co do podjęcia w przyszłości zatrudnienia, wolontariatu, który pozwala 

na praktyczne wykorzystanie umiejętności społecznych i prozawodowych w innym miejscu  

niż placówka.  

Rozwijanie umiejętności zawodowych odbywa się poprzez: 

 wolontariat - w 2019 roku uczestnicy wykonywali świadczenia w ramach porozumienia 

wolontarystycznego w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Gleśnie - 2 uczestników, Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - 2 uczestników, 

Przedszkole Publiczne w Łobżenicy - 2 uczestników.  
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 zorganizowanie warsztatów z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Fanianowie 

(20.03.2019r.),  

 wizyta w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku (18.10.2019r.), podczas której uczestnicy 

zapoznali się z rolą i kompetencjami, jakie pełni ten urząd. Dowiedzieli się również jak 

mieszkańcy gminy mogą wpływać na decyzje władz, jakie sprawy można załatwić w urzędzie. 

Została przedstawiona im struktura organizacyjna oraz omówiono kompetencje 

poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. 

 wyjazd zawodoznawczy do sklepu BerMaKo świat firan w Wyrzysku (18.10.2019r.), 

uczestnicy zapoznali się z asortymentem towaru (materiałów), poznali stanowisko pracy 

sprzedawcy - obsługę klienta. Również zostały dla nich zorganizowane warsztaty krawieckie, 

podczas których uczestnicy poznali budowę maszyny krawieckiej, techniki szycia 

i modelowania. Również mieli możliwość spróbowania własnych sił, szyjąc na maszynie 

poszewkę na poduszkę. Dla wszystkich uczestników w prezencie została uszyta poduszka 

w kształcie serca z wyhaftowanym logo WTZ Liszkowo. 
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 spotkanie z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Filia w Wyrzysku 

(21.10.2019r.). Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień 

dotyczących rynku pracy. Omówione zostały takie pojęcia jak: rynek pracy, pracodawca, 

pracownik, oferty pracy i sposób ich pozyskiwania. Następnie doradca zawodowy wyświetlił 

prezentację multimedialną, pt. ,,Pasja, profesja, powołanie a niepełnosprawność”. Prezentacja 

ukazała zalety zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez pracodawców oraz korzyści 

wynikające z podjęcia pracy przez taką osobę. W drugiej części spotkania doradca zawodowy 

omówił takie zagadnienia jak: wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czas i warunki 

pracy, bariery architektoniczne oraz wyjaśnił, iż zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia.  

 wyjazd zawodoznawczy do Zakładu Fryzjerskiego „Arek” w Wyrzysku (22.10.2019r.), 

gdzie celem było  poznanie kunsztu fryzjerskiego, wyposażenia i funkcjonowania zakładu oraz 

atrybutów potrzebnych do wykonywania tego zawodu. Uczestnicy obserwowali przez ponad 

godzinę pracę w zakładzie, w tym czasie zobaczyli jak wygląda strzyżenie męskie, a także 

damską stylizację włosów. Dowiedzieli się, że miła i profesjonalna obsługa oraz nowoczesne 

wyposażenie zakładu to najważniejsze i największe atuty na dzisiejszym rynku. Uczestnicy 

także mieli szansę skorzystać z usług fryzjera oraz otrzymali porady jak dbać o włosy, jakie 

odżywki używać, witaminy i jak je pielęgnować.  

 

                  
 

 wyjazd zawodoznawczy do Urzędu Poczty w Wyrzysku (22.10.2019r.). Uczestnicy 

zapoznali się ze specyfiką pracy w tym miejscu, poznali zakres usług pocztowych oraz zadania 

jakie spełnia ten urząd w naszym życiu. Dowiedzieli się jak potrzebna i odpowiedzialna jest 

praca listonosza. Jego zadaniem jest dostarczanie ludziom przesyłek, listów, przekazów 

pieniężnych. Uczestnicy zobaczyli jak wygląda logo poczty oraz różnorodne przekazy 

pocztowe. Poznali drogę listu, paczki i innych przesyłek. 

 wyjazd zawodoznawczy do Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią (25.10.2019r.). 

Celem wyjazdu było poznanie stanowisk pracy funkcjonujących w szkole oraz obserwacja 

pracy. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia na czym polega praca szkolnego pedagoga. 

Spotkali się z dyrektorem i zastępcą dyrektora, którzy chętnie opowiedzieli na czym polega ich 

praca. Kolejnym punktem była wizyta w szkolnej bibliotece. Uczestnicy zapoznali się 

z księgozbiorem, zadaniami bibliotekarza; ponadto dowiedzieli się jak wygląda wirtualny zbiór 

książek i system ich zamawiania. Następnie mieli możliwość zobaczenia szkolnej sali 

gimnastycznej, gdzie dowiedzieli się, jakie zajęcia sportowe są w niej przeprowadzane i który 

nauczyciel jest odpowiedzialny za ich prowadzenie. Również zapoznali się z pracą palacza oraz 

konserwatora powierzchni płaskich.  
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 wyjazd zawodoznawczy - Stacja Paliw BP oraz Restauracja „Gracja” w Rudzie 

(28.10.2019r.). Na Stacji Paliw uczestnicy zostali zapoznani z obowiązkami i zadaniami, 

z jakimi zmierzają się pracownicy – sprzedawca – wydawca paliw, zobaczyli etapy obsługi 

klienta. Obserwowali jak obsługuje się kasę fiskalną z dotykowym monitorem. Uczestnicy 

zaskoczeni byli ilością obowiązków i zadań, jakie mają pracownicy. Zdali sobie sprawę z tego, 

że praca ta jest ciekawa, ale również wielozadaniowa. Pracownicy muszą posiadać wiedzę 

o sprzedawanych produktach paliwowych i pozapaliwowych, znać aktualne promocje 

i konkursy z nagrodami oraz informować o nich klientów. Oprócz obsługi klienta przy kasie 

lub na podjeździe, pracownicy stacji dbają o cały obiekt, właściwe zaopatrzenie sklepu, 

czystość i porządek. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć jak wygląda biuro kierownika 

Stacji Paliw oraz poznać zakres jego obowiązków i zadań. 

Następnym punktem była Restauracja ,,Gracja”. Uczestnicy zostali bardzo miło przyjęci     

przez obsługę. Dostali szansę sprawdzenia się w roli kelnera/kelnerki. Poznali tajniki                       

i charakterystykę pracy poszczególnych stanowisk oraz kuchni jako całości. Panie kucharki 

przygotowały upominki w postaci fartuszków kucharskich, dzięki czemu po ich założeniu, 

uczestnicy mogli wejść do kuchni i wykonać niektóre czynności związane z zawodem 

kucharza. Uczestnicy podczas obserwacji czynności wykonywanych przez kucharzy i kelnerki 

jednogłośnie stwierdzili, że zawody te są ciekawe, wielozadaniowe, mogą przynosić wiele 

satysfakcji oraz rozwijać różne umiejętności. Pracownicy mianowicie muszą reagować 

na potrzeby klientów, mieć pozytywne nastawienie do ludzi oraz być komunikatywnymi. 

 zajęcia z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile. Na 2019 rok 

program miał w założeniu przybliżenie osobom niepełnosprawnym możliwości osiągnięcia 

powodzenia w działaniach, dzięki wsparciu innych osób. Warsztatowa forma zajęć, miała 

pozwolić w sposób teoretyczny i praktyczny nabyć wiedzę i umiejętności korzystania 

z wsparcia instytucji i osób indywidualnych. Grupa uczestników na zajęciach zgłębiała swoją 

wiedzę dotyczącą zawodów i ich specyfiki. Ponadto zajęcia w formie praktycznej miały na celu 

wzmocnić poczucie wartości uczestników.  

 uczestnictwo w projekcie pt. "Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” realizowany przez 

Gminę Wyrzysk/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projektem objęci 

byli uczestnicy z gminy Wyrzysk.  

W ramach projektu odbyło się: 

- 5 - dniowe szkolenie: (24.04.2019r. - 30.04.2019r.) z zakresu wizażu, stylizacji fryzur, 

stylizacji paznokci wraz z zaświadczeniem uczestnictwa. W szkoleniu wzięły udział 

uczestniczki z gminy Wyrzysk. Gościnnie mogły uczestniczyć w szkoleniu również 

uczestniczki z gminy Łobżenica. Charakteryzator/wizażysta - pani szkoleniowiec - przyjechała 

do naszej placówki z całym asortymentem potrzebnym do wykonania makijażu, stylizacji 

fryzur, paznokci. Przygotowała stanowiska dla każdej z uczestniczek. Na początku każdego 

z pięciu dni przedstawiona została teoria: makijaż dzienny, wieczorowy, fryzury, paznokcie itd. 

Następnie pani szkoleniowiec przechodziła do części praktycznej, pokazowej. Zachęcała 

do spróbowania samodzielnego wykonania makijażu, fryzur, paznokci i służyła pomocą.  
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Każda z uczestniczek próbowała swoich sił. Oczywiście nie zabrakło sesji zdjęciowej, 

która uwieczniła wydarzenie. Panie były zachwycone swoim wyglądem i zmianami, 

które sprawiły, że poczuły się atrakcyjnie i kobieco. Uczestniczki dowiedziały się 

jak poprawnie skorygować kształt twarzy, jak dobrać kolor cieni, podkładu, co zakryć, 

a co uwidocznić, zdobyły również podstawowe umiejętności w stylizacji fryzur, zostały 

zainspirowane do własnego tworzenia stylizacji i upięć, trenowały manualną zręczność upięć 

oraz została pobudzona ich wyobraźnia. Takie szkolenie było okazją do wypróbowania 

szerokiej gamy kosmetyków kolorowych z różnych półek cenowych.  

 

                           
 

 

            
 

 
 

- 3 - dniowe zajęcia ze specjalistą (26.04., 29.04., 30.04.2019r.), podczas których realizowane 

zostały następujące zagadnienia: strategie radzenia sobie ze stresem zadłużenia, bilans szkód 

i problemów, budżet domowy - jak zbilansować wpływy i wydatki, planowanie zmiany 

w zarządzaniu własnymi finansami. Ponadto omówiono trening ekonomiczny, którego celem 
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jest wzmocnienie i rozwój umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego 

w obszarze kształtowania,  podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru oraz 

umiejętności planowania wydatków wg swoich potrzeb i możliwości. 

 szkolenie z projektu unijnego "Ja w internecie" (12.09. - 20.09.2019r.). W szkoleniu 

wzięło udział 20 osób: chętni uczestnicy, pracownicy oraz rodzice uczestników. Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Szkolenie miało na celu zwiększenie grupy 

świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e - usług publicznych. Tematem 

przewodnim szkolenia była kampania społeczna - Legalna Kultura, promująca korzystanie 

z legalnych źródeł kultury. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość korzystania z nowoczesnych 

laptopów, z dotykowymi ekranami, zarejestrowania się i wypełniania ankiety w formie online, 

dowiedzieli się również, gdzie legalnie – na jakich stronach internetowych szukać bezpłatnych 

zdjęć, filmów, muzyki i książek.  

 ergoterapia w trakcie zajęć na pracowniach oraz poza placówką – w ramach zajęć 

w poszczególnych pracowniach uczestnicy angażowani są w różnego rodzaju prace 

porządkowe na terenie placówki. W celu ukierunkowania poszczególnych uczestników 

do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku pracy, przede wszystkim w pracowni 

gospodarstwa domowego i zaradności życiowej oraz stolarsko – rzemieślniczej wykonują prace 

z zakresu: pielęgnacji terenów zielonych, prowadzenia „akcji zimowej” w postaci odśnieżania, 

wykonywania prostych prac konserwatorskich, jak również dbanie o groby zmarłych 

uczestników placówki i osób zasłużonych dla lokalnego środowiska. 
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3.7 ARTETERAPIA: 

przebiega w ramach zajęć na wszystkich pracowniach, jest to forma terapii, która w przystępny 

dla każdego człowieka sposób pozwala na wyrażenie ekspresji twórczej. Spełnia ona ogromną 

funkcję kompensacyjną, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne. Wykorzystywana  

jest także w celach diagnostycznych, gdyż dzięki wytworom pracy można ocenić aktualny stan 

psychofizyczny danej osoby. W ramach arteterapii można łączyć formy, czyli równocześnie 

zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne.   

Działania w ramach arteterapii przyjmują formy: 

 plastykoterapii - układania  kompozycji z kwiatów, rysowania, malowania, wyklejania, 

wydzierania, modelowania, origami, decoupage, 

 choreoterapii i muzykoterapii -  za pomocą ruchu i tańca, 

 biblioterapii – wykorzystania książek, czasopism itp. 

3.8 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW: 

W okresie I - XII 2019 r. prowadzona była szeroko rozumiana współpraca z rodzicami 

i opiekunami uczestników Warsztatu poprzez: indywidualne spotkania z opiekunami 

uczestników, wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracownika socjalnego. Podjęte 

działania pozwoliły na kompleksową diagnozę w zakresie potrzeb socjalnych, zdrowotnych, 

rehabilitacyjnych uczestników oraz poznania ich sytuacji rodzinnej. Praca socjalna w stosunku 

do uczestników odbywała się również poprzez: - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, -

pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń socjalnych, - pomoc w organizowaniu wizyt 

u lekarzy specjalistów. 

Zauważyliśmy, że współpraca z rodzinami przynosi efekty, gdyż są otwarci na współpracę 

z placówką, przyjmują z uwagą informacje dotyczące postępów ich uczestników w procesie 

rehabilitacji. Staramy się pokazywać rodzinom pozytywny, ale i realny obraz ich dzieci, 

przekazujemy też informacje na temat trudności, jakie oni nam sprawiają i w jaki sposób 

będziemy nad tym pracować, prosząc o kontynuację tych oddziaływań w domu. 

4. Liczba uczestników, którzy opuścili Warsztat 

W okresie od I – XII 2019r. żaden z uczestników nie opuścił Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Liszkowie.  

5. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej 

i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej  

Oceny indywidualnych programów rehabilitacji dokonuje Rada Programowa Warsztatu. 

Do tego celu służy program „Terapia”, pozwalający prowadzić półroczną, roczną                 

oraz kompleksową ocenę programów terapeutycznych.  

Indywidualny program rehabilitacji z uwzględnieniem następujących sfer: 

 zaradność osobista i samodzielność  

ocenie podlegał stopień zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia 

codziennego, przejawiający się przez dbanie o higienę osobistą, zdolność przygotowania 

posiłków, samodzielne spożywanie posiłków, umiejętności związane z wykonywaniem 

czynności gospodarczych, obsługa sprzętu AGD i RTV, dokonywanie zakupów, 

gospodarowanie środkami pieniężnymi, dbanie o porządek i estetykę najbliższego otoczenia, 

poziom znajomości placówek użyteczności publicznej, poczucie obowiązku, dyscypliny 

i punktualności, znajomość i stosowanie zasad życia społecznego. 
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Wykres 3: Ilościowa ocena postępów uczestników w zakresie zaradności osobistej 

i samodzielności 
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 rehabilitacja społeczna  

ocenie podlegały umiejętności interpersonalne, w tym: komunikowanie się, współpraca 

w grupie, umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych, za powierzone 

zadania, za mienie Warsztatu, poznanie poziomu własnych możliwości i ograniczeń, 

umiejętność planowania działań i przewidywania ich skutków, umiejętność rozwiązywania 

konfliktów, przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego. 

 

Wykres 4: Ilościowa ocena postępów uczestników w zakresie rehabilitacji społecznej 
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 rehabilitacja zawodowa 

ocenie podlegał stopień opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, 

w tym: umiejętność przestrzegania czasu i dyscypliny pracy, przestrzegania zasad BHP, 

regulaminów, instrukcji, wykonywania poleceń, dbałości o powierzone materiały i narzędzia, 

zaangażowanie i odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy, obowiązkowość 

i punktualność, organizacja miejsca pracy, dbałość o czystość i higienę miejsca pracy, stopień 

motywacji do pracy. 

 

Wykres 5:  Ilościowa ocena postępów uczestników w zakresie rehabilitacji zawodowej 
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W przypadku osób, u których nastąpił regres zarówno w sferze zaradności osobistej 

i samodzielności, rehabilitacji społecznej lub zawodowej, przyczyn takiego stanu należy 

upatrywać w pogorszeniu się stanu zdrowia tych uczestników, ich hospitalizacją i leczeniem 

farmakologicznym wpływającym na jakość ich życia. Brak zmian w przypadku wielu 

uczestników należy rozpatrywać w kategoriach stabilizacji będącej swoistym sukcesem 

terapeutycznym, gdyż w odniesieniu do osób niepełnosprawnych należy pamiętać, iż niektóre 

podstawowe umiejętności życia codziennego oraz elementarna wiedza ulega szybszemu 

zapominaniu. Niejednokrotnie, niektóre umiejętności jak, np. czytanie, pisanie, czynności 

samoobsługowe przez brak ich ciągłego ćwiczenia i utrwalania powodują pogorszenie 

funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze społecznej, mogą przyczynić się do większej 

zależności od innych, zmniejszyć komfort  życia tych osób.  

6. Informacja o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku 

do uczestników Warsztatu, wobec których dokonano oceny realizacji indywidualnego 

programu rehabilitacji 

 Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie w 2019 roku, dokonała 

kompleksowej oceny 3 uczestników z wykorzystaniem programu „Terapia”.  

Zgodnie z przepisami art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172  

z późn. zm.) Rada Programowa zdecydowała przedłużyć uczestnictwo w terapii ze względu na: 

- pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie 

zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej             

lub na otwartym rynku pracy - 2 uczestnikom, 

- okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia - 

1 uczestnik.  
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II. Sprawozdanie z poniesionych wydatków na działalność  

 Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie za 2019 rok  

Lp. Rodzaj zapotrzebowania 

 

Konto 

        

PLAN WYKONANIE Dynamika 

procentowa  

do ogólnego 

PLANU 

PFRON 

90 % 

POWIAT 

10 % 
RAZEM 

PFRON 

90 % 

POWIAT 

10 % 
RAZEM 

1. 

 

Wynagrodzenie pracowników,  

pochodne od wynagrodzeń 

404 385 683,94 8 901,00 394 584,94 385 683,94 8 901,00 394 584,94 100 % 

405 67 077,06 3 934,00 71 011,06 67 077,06 3 934,00 71 011,06 100 % 

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 405 0,00 11 739,00 11 739,00 0,00 11 739,00 11 739,00 100 % 

3. Koszty materiałów, energii, 

usług materialnych i niematerialnych 

401 38 604,15 13 737,53 52 341,68 38 604,15 13 737,53 52 341,68 100 % 

402 10 187,34 6 465,09 16 652,43 10 187,34 6 465,09 16 652,43 100 % 

4. Koszty materiałów do terapii zajęciowej  

(w tym do pracowni gospodarstwa domowego) 

401 

 
5 069,00 

 

3 954,62 

 

9 023,62 

 

5 069,00 

 

3 954,62 

 

9 023,62 

 
100 % 

5. 

 

Koszty dowozu uczestników i eksploatacji samochodu 

 

402 

 

4 883,03 

 

1 500,00 

 

6 383,03 

 

4 883,03 

 

1 500,00 

 

6 383,03 

 
100 % 

6. Koszty szkoleń pracowników  405 830,00 350,00 1 180,00 830,00 350,00 1 180,00 100 % 

7. Koszty ubezpieczeń uczestników warsztatu i mienia  409 0,00 2 578,76 2 578,76 0,00 2 578,76 2 578,76 100 % 

8. Integracja społeczna 402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

9. Trening ekonomiczny 409 6 400,00 6 800,00 13 200,00 6 400,00 6 800,00 13 200,00 100 % 

10. ZFŚS 405 16 065,15 0,00 16 065,15 16 065,15 0,00 16 065,15 100 % 

11. Doposażenie 401 6 295,57 0,00 6 295,57 6 295,57 0,00 6 295,57 100 % 

12.  Podróże służbowe 409 1 784,76 0,00 1 784,76 1 784,76 0,00 1 784,76 100 % 

13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 409 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 100 % 

  

OGÓŁEM 

 
542 880,00 60 320,00 603 200,00 542 880,00 60 320,00 603 200,00 100 % 
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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 0,00 

Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki 
Dochody 

(2+3+4+5+6) 

Wydatki 

(3+4+5+6) 

Stan 

posiadanych 

środków   

(7-8) 

 

3 256,50 

 

925,00 

 

1 515,50 

 

736,86 

 

1 824,00 

 

1 555,24 

 

3 063,50 

 

6 442,40 

 

9 659,50 

 

9 659,50 

 

0,00 

 

 

  Liczba uczestników: 30 

 

 

Sporządził:            Zatwierdził:
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Opis do sprawozdania z poniesionych wydatków i osiągniętych dochodów Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Liszkowie za 2019 rok 

1. Wynagrodzenie pracowników konto 404  - kwota  - 394 584,94 zł  

w tym: 

- wynagrodzenie pracowników  w kwocie - 363 589,52 zł 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” w kwocie - 24 345,42 zł 

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie  - 6 650,00 zł  

Pochodne od wynagrodzeń konto 405 - kwota - 71 011,06 zł  

w tym: 

- narzuty na płace w kwocie - 63 751,05 zł  

- fundusz pracy w kwocie - 7 260,01 zł  

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń konto 405 - kwota - 11 739,00 zł 

3. Koszty materiałów, energii konto 401 - kwota - 52 341,68 zł 

w tym: 

- biurowe i środki czystości w kwocie - 1 822,50 zł (przeznaczono na zakup środków 

czystości oraz materiałów eksploatacyjnych (tonerów) i papieru do drukarki na potrzeby 

pracownika administracji, a także na zakup segregatorów, skoroszytów, druków itp.) 

- zakup paliwa w kwocie - 25 753,83 zł (przeznaczono na zakup oleju napędowego 

do samochodu służbowego marki Renault Master nr rej. PP 2770C) 

- materiały pozostałe w kwocie - 8 900,00 zł (przeznaczono na zakup m.in.: odzieży 

ochronnej dla pracowników, żarówek, wycieraczek, środka nabłyszczającego, płynu 

do spryskiwaczy do samochodu służbowego, wieszaków, herbaty dla pracowników, rękawic 

roboczych, art. plastikowych i styropianowych, baterii, farby emulsyjnej do odświeżenia 

ścian, sufitów w WTZ, ceraty, wentylatora, papieru do tachografu cyfrowego, benzyny 

do kosiarki, zakup narzędzi ogrodniczych, zakup niezbędnych części do samochodu 

służbowego, ścierek domowych, rękawiczek lateksowych, zakup opon letnich, zamka do 

drzwi) 

- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie - 100,00 zł 

- energia elektryczna w kwocie - 5 106,77 zł 

- woda w kwocie - 466,05 zł 

- opał  w kwocie - 10 192,53 zł 

Koszty usług materialnych i niematerialnych konto 402 - kwota - 16 652,43 zł 

w tym: 

- pocztowe w kwocie - 100,00 zł 

- badania lekarskie uczestników w kwocie - 290,00 zł 

- usługi różne w kwocie - 11 990,87 zł (przeznaczono na: opłatę parkingową samochodu 

służbowego, opłatę za usługi informatyczne, wykonanie płyty betonowej pod garaż blaszany, 

wykonanie przeglądu konserwacyjnego instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz 

wymianę bufora awaryjnego zasilania od instalacji systemu sygnalizacji włamania, usługę 

serwisową - wymiana bębna w drukarce, napełnienie pieczątek, wywołanie zdjęć, wykonanie 

1- rocznej okresowej kontroli obiektu budowlanego budynku WTZ, usługi kominiarskie - 

czyszczenie przewodów kominowych)  
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- usługi komunalne w kwocie - 2 694,10 zł 

- usługi telekomunikacyjne w kwocie - 1 352,37 zł 

- drobne remonty i naprawy w kwocie - 225,09 zł (naprawa sprzętu p. poż.) 

4. Koszty materiałów do terapii zajęciowej (w tym do pracowni gospodarstwa 

domowego) konto 401 - kwota -  9 023,62 zł 

- materiały do terapii w kwocie - 8 223,62 zł (przeznaczono na zakup materiałów 

piśmienniczych na potrzeby 30 uczestników, materiałów dekoracyjnych, ozdobnych, papieru 

ksero, tonerów, tonerów z kolorowym tuszem, tkanin, farb, płyt, sklejek, brzeszczotów, 

teczek, długopisów, pędzli, klejów, segregatorów, kredek, nożyczek, dziurkaczów, farb 

akrylowych itp.)  

- materiały do pracowni gospodarstwa domowego w kwocie - 800,00 zł (przeznaczono 

w większości na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do nauki przyrządzania 

posiłków, zakupiono również środki czystości niezbędne do utrzymania porządku 

w pracowni) 

5. Koszty dowozu uczestników i eksploatacji samochodu konto 402 – kwota - 6 383,03 zł 

w tym: 

- drobne remonty i naprawy w kwocie - 2 373,90 zł (przeznaczono na naprawy samochodu 

służbowego w ciągu całego roku) 

- usługi różne w kwocie - 4 009,13 zł (przeznaczono na przeglądy okresowe samochodu 

służbowego, wymianę opon w samochodzie służbowym, usługi wulkanizacyjne, ustawienie 

zbieżności, wymianę różnych części, które zużyły się podczas eksploatacji samochodu 

służbowego) 

6. Koszty szkoleń pracowników konto 405 – kwota - 1 180,00 zł  

w tym: 

- szkolenia pracowników w kwocie - 700,00 zł 

- badania lekarskie pracowników w kwocie - 480,00 zł 

7. Koszty ubezpieczeń uczestników warsztatu i mienia konto 409 – kwota - 2 578,76 zł  

8. Integracja społeczna konto 402 – kwota - 0,00 zł 

9. Trening ekonomiczny konto 409 – kwota - 13 200,00 zł  

10. ZFŚS konto 405 – kwota - 16 065,15 zł  

11. Doposażenie konto 401 – kwota - 6 295,57 zł  

 (przeznaczono na zakup garażu blaszanego - 6 100,00 zł oraz zakup wiadra na kółkach 

z prasą do mopów - 195,57 zł) 

12. Podróże służbowe konto 409 – kwota - 1 784,76 zł  

13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego konto 409 – kwota - 360,00 zł.  

Dochód osiągnięty ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników - łącznie wynosi 

9 659,50 zł 

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 0,00 zł  

Na integrację społeczną uczestników wydano kwotę 9 659,50 zł na następujące formy: 

 Wyjazd integracyjny z okazji Dnia Kobiet do Gospodarstwa Agroturystycznego 

„Łososiówka” w Walentynowie (08.03.2019r.) - 925,00 zł 

 Zorganizowanie warsztatów w ramach integracji społecznej z dziećmi ze Szkoły 

Podstawowej w Fanianowie (20.03.2019r.) - 107,43 zł  
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 Śniadanie Wielkanocne w WTZ w Liszkowie dla uczestników i zaproszonych gości 

(11.04.2019r.) - zakup artykułów spożywczych na uroczystość - 617,49 zł 

 uczestnictwo w obchodach XVI Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej 

w Morzewie (22.05.2019r.) - zakup napojów -  11,94 zł 

 Piknik Integracyjny z zaproszonymi gośćmi z Domów Pomocy Społecznej w Dębnie, 

Chlebnie, Falmierowie (19.06.2019r.) - zakup artykułów spożywczych - 471,33 zł 

 Piknik Rodzinny z zaproszonymi rodzinami uczestników (25.06.2019r.) - zakup 

artykułów spożywczych - 440,29 zł 

 Wyjazd integracyjny nad jezioro w Luchowie (23.08.2019r.) - zakup napojów - 28,62 zł 

 Wyjazd z uczestnikami do: Charzykowy, Swornegacie, Człuchów (24.09.2019r.) - rejs 

statkiem pasażerskim "TUR" - 615,00 zł, usługa gastronomiczna - 891,00 zł, 

ubezpieczenie - 29,48 zł, warsztaty ceramiczne - 375,00 zł, opłacenie autokaru - 1 256,47 

zł =  3 166,95 zł 

 Wyjazd integracyjny do Leśniczówki w Auguścinie (17.10.2019r.) - zakup kiełbasek 

i innych produktów - 144,68 zł 

 Obchody 15- lecia Warsztatu w lokalu „Sala u Ewy” w Luchowie (05.12.2019r.) - zakup 

artykułów spożywczych na uroczystość - 914,18 zł, wynajem Fotolustra - 500,00 zł = 

1 414,18 zł  

 Wyjazd do kina Helios w Pile na bajkę pt. „Śnieżna paczka”  (12.12.2019r., 13.12.2019r.) 

- zakup biletów - 434,00 zł, usługa gastronomiczna - 848,00 zł = 1 282,00 zł 

 Inscenizacja teatralna pt. „Lokomotywa” w naszym Warsztacie (16.12.2019r.) - 400,00 zł 

 Spotkanie Opłatkowe oraz Zabawa Sylwestrowa w naszym Warsztacie (20.12.2019r., 

31.12.2019r.) - zakup artykułów spożywczych - 649,59 zł 

W 2019 roku otrzymaliśmy darowizny na kwotę 9 231,07 zł – były to m.in. materiały 

do terapii, gry edukacyjne, warzywa, owoce, kwiaty, słodycze, produkty spożywcze, 

napoje, przyprawy, kosmetyki do pielęgnacji ciała. 

Kwota: 9 659,50 zł  (dochód - osiągnięty ze sprzedaży prac) + 9 231,07 zł (darowizny) = 

18 890,57 zł 

 

sporządził:        zatwierdził: 

 

 

 


