
Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej   przy Fundacji Złota 
Jesień w Gorzowie, ul. Walczaka 42

Sprawozdanie za okres 1.01.2013 do 31.12.2013

Informacje ogólne  

WWW.wtz.com.pl
info@wtz.com.pl 

Kadra

Kwalifikacje  personelu w Warsztatach  Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień 
w Gorzowie,  stan na dzień 31  grudnia 2013

Kierownik -  Wiesław Antosz  - 1 etat, wyższe,  specjalizacje m.in: organizacja pomocy 
społecznej, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe 
Psycholog  –  Justyna  Urbaniak  –  wyższe,  psycholog  kliniczny  –  świadczy  usługę 
zewnętrzną 
Psychiatra – Franciszek Zmyślony – wyższe, lekarz , świadczy usługę zewnętrzną 

Instruktorzy: 
Aleksandra Poźniak - pracownia zdrowia  i higieny – cały etat   (wyższe, pedagogika)
 Monika Mielec  – pracownia   aktywizacji   - cały etat    ( praca socjalna policealne i  
wyższe politologia )
Robert  Korbela   -  pracownia   komputerowa   -   cały  etat  (wyższe,  ekonomia, 
informatyka) 
Barbara  Kadziewicz   -  pracownia  plastyczno  –  stolarska   –   cały  etat  (średnie, 
pomaturalne, szkoła pracowników socjalnych )
Jerzy Zmyślony – pracownia ruchu i sportu  -   cały etat ( wyższe,  rehabilitacja) 
Ewa  Niedzielska   -  pracownia  gospodarstwa  domowego  –  cały  etat    (średnie, 
pomaturalne, szkoła pielęgniarska, uprawnienia pedagogiczne )
Wanda  Milewska  –  pracownia  muzyczno  –  multimedialna   –  pół  etatu  (  wyższe, 
podyplomowe media i dziennikarstwo) 
Sebastian  Witukiewicz  -  pracownia  przyrody  i  poznawania  świata   –  cały  etat 
( wyższe, administracja ) 
Agnieszka Bakowicz -  pracownia krawiecka –  cały  etat - (wyższe, pedagogika) 
Wioleta Pecuch-  cały etat –  pracownia  krawiecko – teatralna ( wyższe , pedagogika 
specjalna)
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Hanna Moszczyńska  – pracownia muzyczno – multimedialna   pół  etatu –   (średnie, 
policealne terapia zajęciowa )

Razem 10 etatów instruktorskich 
1 etat kierownika
0,5 etatu kierowcy
Po rezygnacji  z  pracy  głównej  księgowej w formie etatowej zatrudniony do końca 
roku główny księgowy. 

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych  z uwzględnieniem kwot 
uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług

- W roku 2013  Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień nie  uzyskały 
przychodu  ze  sprzedaży  produktów  i  usług,  ponieważ  nie  prowadziły  tego  typu 
działalności .  Rozliczenie roczne   finansowe złożono jako odrębny dokument.

Kwota wg  preliminarza – całość   kosztów    822 000 

Kwota środków ogółem  wydatkowana w 2013  na pokrycie kosztów  działalności 
WTZ   
 821 939,41 zł 

Z tego dofinansowanie ze środków PFRON 
 Wykorzystano  739 753,21 zł 
 kwota wg preliminarza    739 800 zł
do zwrotu  46 ,79 zł   

Środki własne powiatu 
Wykorzystano   82 183,20 zł 
Kwota wg preliminarza  82 200 zł 
Do zwrotu  16,80 zł

Środki z innych źródeł 
0,00 zł 
W tym  wydatki na pokrycie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
821 939,41 zł  
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Udział uczestników WTZ  w projektach dofinansowanych  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki  w roku    2013

Praca  się opłaca  - projekt   realizowany w ramach Działania 7.4  - projekt rozpoczął 
się w roku 2012, kontynuowany w roku 2013    - liczba uczestników  WTZ  biorących 
udział   w projekcie  - 18 osób  - wartość  na jednego uczestnika w roku 2013    - ok. 
11 500 zł na jednego uczestnika projektu x 18 osób  =207  000 zł 

Praca jest ważna   POKL 6.1.1  - koszt na 1 uczestnika wg wniosku  12 151 zł  przez 16 
miesięcy = 760 zł / mies. 
WTZ  - 2013  - 4 miesiące    = 3040 na  1  uczestnika x 9 osób = 27 360 zł 
  

Warsztaty

Praca w warsztatach  jest zorganizowana w pracowniach , które realizują plany 
pracy  zgodne  z  ogólnym  i  indywidualnym  programem  rehabilitacji.  W  pracy 
stosowane  są  narzędzia  mające  doprowadzić  do  standaryzacji   i  możliwości 
wyciągania wniosków, porównań oraz dokonywania korekt.  Uczestnicy są pod opieka 
instruktorów  odpowiedzialnych za rozwój podopiecznych. 

Realizacja  programu  rehabilitacyjnego  odbywa  się  poprzez   realizację 
przygotowanego programu  wg schematu: 

1. Diagnoza  - zaakceptowana przez Radę Programową 
2. Realizacja Indywidualnego Planu Działania – wyznaczanie celów do realizacji i 

sposobów  ich  realizacji  –  ewaluacja  dokonywana  raz  na  kwartał  –  praca  z 
udziałem uczestnika , współdziałanie  z Radą Programową 

3.  Systematyczne  dokonywania  oceny  zmiany  przez  instruktorów 
odpowiedzialnych  w  sferach  funkcjonowania  uczestników  oraz  Radę 
Programową 

4. Dokumentacja  ścieżki  indywidualnego  rozwoju  przez  instruktorów 
odpowiedzialnych 
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 Cały program rehabilitacyjny jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej. 

Poszczególne  zadania  i  czynności  prowadzące  do  powstawania  wytworów 
pracy   są prowadzone na zasadzie zindywidualizowanej   w postaci  kart  czynności,  
wytworów i ocen uczestników  w poszczególnych pracowniach. Karty te    w formie 
elektronicznej  stanowią   odpowiednik   zeszytu  pracy  uczestnika,  a  taka  forma 
umożliwia w skuteczny sposób dokonywanie ewaluacji i śledzenie rozwoju każdego 
uczestnika zgodnie z przyjętym  indywidualnym programem rehabilitacji.  

Realizacja pracy na Warsztatach odbywa się zgodnie z Rocznym Programem 
Pracy oraz Planem Działania Pracowni.  

Pracownie

 Komputerowa i  komunikacji medialnej 

 Nauka korzystania ze współczesnych systemów informacji, zdobywania wiedzy 

i komunikacji. Uczenie  się korzystania z techniki, obsługi sprzętu , obserwacji, analizy 

danych,  planowania  pracy,  wykonywania  poleceń,   komunikacji,  współpracy, 

punktualności, poprawnego mówienia , wykonywania poleceń , zasad zachowywania 

się  w społeczności.  Tworzymy i  uaktualniamy stronę  internetową ,  katalogi  zdjęć, 

własną galerię w Internecie, praca nad wydawnictwami warsztatów, organizowanie 

spotkań, obsługa imprez, nawiązywanie kontaktów przez Internet,  tworzenie profilu 

WTZ na facebooku , tworzenie społeczności,  umiejętność użytkowego korzystania z 

komputera, tworzenie filmów, katalogowanie zdjęć  , umiejętność  przygotowywania 

własnych dokumentów   

rezultaty 
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filmy, bieżące uzupełnianie programów bazowych, poszukiwanie danych przydatnych 

do tworzenia projektów,   pomoc  w tworzeniu strony internetowej, katalogi i galerie 

zdjęć, pomoc w tworzenie własnych wydawnictw, rozwój kompetencji przydatnych w 

życiu społecznym i zawodowym,  katalogi  danych dotyczących zasobów zdjęciowych i 

filmowych,  aktualna  strona  internetowa,   aktualna  galeria  zdjęć  w  Internecie, 

przygotowanie i zmiana galerii zdjęć do prezentacji,  kontakty z instytucjami i osobami 

niepełnosprawnymi przez Internet , własne wydawnictwa, przygotowania pomysłów 

folderów,  ulotek   stanowiących  ofertę   warsztatów,  większa  liczba  uczestników 

potrafiących  korzystać    ze  współczesnych  technologii,  rozwój  kompetencji 

społecznych 

 

Muzyczna – multimedialna 

Nauka  poznawania  rytmu,  melodii,  uczenie   się  komunikacji,  współpracy, 

czytania,  współdziałania,  naśladowania,  mowy  ciała,   zachowania  się  w  różnych 

sytuacjach,  koordynacji  ruchowej,  tańca,  śpiewu,  korzystania  z  instrumentów 

muzycznych,  systematyczności, planowania,  przygotowywania kolejnych prezentacji, 

umiejętności społecznych.  Uczymy wrażliwości, estetyki, mowy ciała, piosenek, które 

można wspólnie śpiewać czy to na imprezach, wyjazdach czy w kościele, korzystamy z 

pomocy technicznych,   

rezultaty 

 rozwój wiedzy o życiu kulturalnym w Polsce , kontakty z artystami , nauka piosenek, 

umiejętność  wyrażania  siebie  poprzez  ciało,  ruch,   przygotowane  prezentacje  , 

tworzenie własnych zasobów muzycznych, umiejętność obsługi sprzętu muzycznego, 

przygotowywania muzyki na imprezy, prowadzenie imprez , lepsze funkcjonowanie w 

życiu społecznym 
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 Aktywizacji - rozwoju zawodowego  i społecznego 

Uczenie  się pomagania, prostej rehabilitacji, systematyczności, zachowania się 

w  nowym  środowisku,  poznawania  instytucji,   reagowania  na  polecenia,  obsługi 

sprzętu,  urządzeń,  komunikacji,   pielęgnacji,  udziału  w dużych imprezach,   zajęcia 

prowadzone  są  w  domach,  instytucjach,  na  warsztatach,  w  klubie,  w  biurze 

doradztwa , w mieście .  Nauka umiejętności pomagania, wykonywania rozmaitych 

czynności,  ćwiczenia,  umiejętność  przyjmowania  pomocy  od  kogoś.   W  ramach 

pracowni   przygotowywane  są  informacje  z  zakresu  wolontariatu  do  Internetu, 

organizowane  dyżury  w  Klubie   i  kaplicy  szpitalnej,  opieka  nad  cmentarzami, 

wykonywane prace użyteczne społecznie, współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie, 

parafiami,  programami   mającymi  na  celu  doradztwo  zawodowe  dla 

niepełnosprawnych, udział w akcji Szlachetna Paczka,    uaktualnianie bazy danych, 

tworzenie ofert dla wolontariuszy, poszukiwania pracy dla wolontariuszy, współpraca 

wolontariuszy niepełnosprawnych i zdrowych 

Rezultaty 

 opracowanie  własnej  bazy  rodzin  potrzebujących  pomocy,  współpraca  z  innymi 

wolontariuszami,  pomaganie  konkretnym  osobom,  instytucjom,   uczenie  się 

pomagania sobie nawzajem,   wzrost umiejętności przydatnych w pomaganiu,  udział  

w akcjach użytecznych, uaktualnianie stron internetowych,  systematyczne wizyty w 

szpitalu,  w  placówkach  potrzebujących  naszej  pomocy  ,  wspomaganie  działań  w 

innych  projektach  poza  warsztatami,   wzrost  kompetencji  społecznych, 

przygotowanie do podjęcia pracy 
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Plastyka – technika  

Nauka   współpracy,   przygotowywania  wspólnych  wytworów,  planowania, 

wyobraźni.  Uczenie  się  wykonywania  rozmaitych  wytworów,  rozwija  zdolności 

manualne, twórcze, plastyczne,  poznaje kształty, kolory,  korzysta z narzędzi,  uczy 

się  zasad  BHP,  rozpoznaje  materiały,   uczy  się  prac  użytecznych,  konkretnych jak 

malowanie,   stolarstwo,  porządkowanie  stanowiska  pracy  ,  tworzenia  dekoracji, 

strojów,  planowania,  gromadzenia  materiałów,  poszukiwania  koncepcji  działania, 

współpracy.  Rozwijają  się  kompetencje  zawodowe,  tworzy  się    możliwość 

podejmowania pracy.  Pracownia dba o porządek na warsztatach, reaguje na awarie 

techniczne.  Organizacja  pracy  musi  uwzględniać  bieżące  potrzeby  zwiane  z 

kalendarzem, reagować na sygnały ze strony innych pracowni i instytucji chcących z 

nami współpracować.  Nauka działania etapowego, wykonywanie prawidłowe jednej 

konkretnej czynności, łączenie tych czynności poprzez współpracę z innymi w efekt. 

Planowanie  pracy.  

Rezultaty 

 Wykonywanie dekoracji do parafii, malowanie ścian, pomieszczeń,  proste remonty, 

wytwory  gadżetów  pamiątkowych,   zabawek  edukacyjnych,  kartek,  dyplomów, 

tworzenie dekoracji świątecznych, pamiątek związanych z Gorzowem.  Szopki, stroiki, 

proste zabawki z drewna, pomoce edukacyjne. Urządzenia i dekoracje przydatne w 

funkcjonowaniu warsztatów – półki, otwory w ścianach, stoliki. Wzrost kompetencji 

przydatnych w podjęciu pracy.   

Krawiectwo 
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Nauka  współpracy,  przygotowywanie  do  zdobywania  podstawowych 

kompetencji typu zawodowego. Uczenie  się obsługi sprzętu, przygotowania narzędzi 

pracy, zasad BHP, porządkowania  stanowiska pracy , planowania, przygotowanie i 

rozpoznawania  materiałów,   szycia,  wyszywania,  rękodzieła,  robienia  na  drutach , 

przyszywania,  wycinania, tworzenia dekoracji,  strojów, rekwizytów.  Rozwijają się 

zdolności,  wrażliwość artystyczna,   umiejętności   przydatne do podjęcia  pracy,  do 

radzenia sobie w życiu.  Koordynacja zadań, przygotowywanie ich dla uczestników 

majach  różne  umiejętności  i  zainteresowania,   uwzględniania  bieżących  potrzeb 

warsztatów i instytucji  oczekujących na współpracę z naszej strony  

rezultaty 

Przygotowanie  dekoracji,  gadżetów.  Szycie   wytworów  użytecznych  społecznie, 

reperacje odzieży, wykonywanie dekoracji przydatnych dla warsztatów w lub w planie 

działania warsztatów, wyszywanki, przygotowanie do podjęcia pracy 

Krawiecko – teatralna  

Nauka planowania, poznawania kultury, współpracy.  Przygotowywanie rekwizytów, 

umiejętność współpracy, wykonywanie gadżetów , przygotowywanie przedstawień, i 

prezentacji razem z innymi pracowniami 

Rezultaty 

Rozwój  zdolności  technicznych  i  twórczych    uczestników,  stroje,  dekoracje, 

wyposażenia pracowni  

Przyroda i poznawanie  świata  
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Poznawanie  kultury  pracy,  ćwiczenie  umiejętności  wykonywania  prostych 

czynności.  Dbanie o tereny zielone.  Rozwój kompetencji ekologicznych. Rozwijanie  i 

podtrzymuje czytania, pisania, korzystania z książek, map, podręczników, komputera, 

Internetu,  pracy przy roślinach, pracy w ogrodzie, wykonywania dekoracji roślinnych , 

komunikacji,  poznawania instytucji, załatwiania podstawowych spraw,  korzystania z 

techniki,   doboru  materiałów,   utrzymania  porządku.   Ćwiczymy  umiejętność 

reagowania  i  zachowania  się  w  różnych  miejscach  i  sytuacjach,  także  przez  gry  i  

zabawy  symulacyjne,  ćwiczymy  umiejętności  korzystania  z  pieniędzy,  wartości 

pieniędzy, załatwiania spraw, płacenia rachunków . Korzystanie z filmów i pomocy 

edukacyjnych, korzystanie z porad doradców zawodowych,  korzystanie z oferty PUP, 

klubów pracy. 

Rezultaty 

Umiejętność  sprzątania,  pracy  w  terenie,  ładne  tereny  zielone  przy  warsztatach, 

porządek na cmentarzu, dekoracje  zielone kaplicy,  zmienne dekoracje warsztatów, 

wzrost umiejętności funkcjonowania uczestników w życiu społecznym i zawodowym 

Zdrowie i higiena  

 Zdobywanie kompetencji przydatnych w codziennym życiu, poznawanie zasad 

niezbędnych w uczestnictwie społecznym, podejmowaniu pracy.  Uczenie się higieny, 

sprzątania, udzielania pomocy, dbania o czystość ciała, odzieży,  prostych czynności 

naprawczych,  cerowania,  przyszywania  guzików  współpracy,   prania,  prasowania, 

korzystania z różnorodnych środków czystości i  urządzeń do utrzymania czystości , 

segregowania  rzeczy  do  prania,  układania  i  porządkowania  ,  dbania  o  zasady 

dietetyki,  dbania o zdrowie, edukacji zdrowotnej podstaw fryzjerstwa, umiejętności 

9



ubierania  się  w  zależności  od  pory  roku,  okazji,  wieku.   Wykonywanie  ćwiczeń 

dotyczących pomagania, radzenia sobie z zadaniami życia codziennego , korzystanie z 

pomocy i filmów edukacyjnych, korzystanie z pokazów i umiejętności zapraszanych 

gości.   

 Rezultaty 

Rozwój  kompetencji  życia  codziennego  i  społecznego,   wyprana  odzież,  ręczniki, 

prasowanie,   fryzury,  zadbane  włosy,   nauka  reagowania  w  sytuacjach  trudnych, 

zagrożenia zdrowia,  przygotowanie do samoobsługi, do samodzielności przydatnej  w 

życiu,  wzrost  umiejętności    pracy  z  drugim człowiekiem,  przydatnych  w podjęciu 

pracy

Gospodarstwo  domowe  

Nauka  podstawowych  kompetencji  życia  codziennego,  uczenie  się  kultury 

pracy  i  współpracy.  Uczenie  się  gotowania,  pieczenia,  obsługiwania  sprzętu, 

sprzątania, zasad higieny i BHP, planowania, segregacji produktów, robienia zakupów, 

współpracy,  odpowiedzialności,  systematyczności,  znajomości  cen  produktów, 

znajomości pieniędzy  , dbanie o czystość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu AGD. 

Nauka  umiejętności  pracy  etapowej,  wykonywania  konkretnie  jednej  czynności, 

znajomości  powiązań  podejmowanych  czynności  z  efektem  końcowym, 

przygotowywanie konkretnych małych posiłków dla grupy,  ćwiczenia samodzielnego 

jedzenia, 

rezultaty: 
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Zdobycie  umiejętności  niezbędnych  w  samodzielnym  życiu,  w  funkcjonowaniu 

społecznym i zawodowym. Przygotowanie śniadań i podwieczorków dla uczestników 

WTZ,    utrzymywanie  porządku  i  czystości,  nauka  nawyków  higieny,  poznawanie 

różnych możliwości planowania posiłków,  przygotowywanie różnorodnych posiłków, 

robienie zakupów, nauka samodzielności przydatnej w życiu, przygotowanie do pracy 

Ruch i sport 

Uczenie   się  współpracy,  odpowiedzialności,  poznaje  zasady  gier,  są 

prowadzone rozmaite ćwiczenia,  następuje ogólny rozwój  psychomotoryczny,  jest 

ćwiczenie punktualności i systematyczności, uczenie odwagi, przełamywania niechęci 

do aktywności, wdrażanie do przebierania się w  odpowiednie stroje .  Organizowanie 

spotkań  z  ciekawymi  ludźmi  sportu,  organizowanie  turniejów,  uczenie  zasad 

rywalizacji,  wygrywania  i  porażek  ,  dbałość  o  powierzony  sprzęt,   porządkowanie 

przyborów  i sprzętu sportowego, utrzymywanie  porządku w sali ćwiczeń 

rezultaty: 

systematyczne  zawody,  rozgrywki,  turnieje,   rozwój  psychomotoryki,  lepsze 

funkcjonowanie społeczne, poprawa samopoczucia,  lepszy stan zdrowia , kondycja 

psychofizyczna, 

Efekty działalności warsztatów pod względem prowadzenie rehabilitacji 
społeczno – zawodowej
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W  roku  2013  uczestnicy  warsztatów    brali  udział  w   projektach  aktywizujących 
społecznie  i  zawodowo,  brali  udział  w  spotkaniach  organizowanych  z 
przedstawicielami różnych zawodów i instytucji.  Podejmowali wolontariat ucząc się 
zachowań niezbędnych w środowisku pracy. Brali udział w formach typu trening pracy 
organizowanych  w  zewnętrznych  instytucjach.   Dzięki   udziałowi  w  projektach   i  
poszerzeniu  oferty  wsparcia  uczestnicy  mogli  brać  udział  w  szkoleniach  typu 
zawodowego.  Nauczyli  się  pracować  z  doradcami  zawodowymi  i  trenerami 
kompetencji  społecznych.  Nauczyli  się  planować.  Mogą bezpośrednio  obserwować 
funkcjonowanie mieszkań chronionych, w których mieszkają ich koledzy.  Powstały 
konkretne  Indywidualne  Plany  Działania.   Diagnozy  dotyczące  możliwych  modeli 
funkcjonowania  społecznego  i  zawodowego.  Nikt  z  uczestników  nie  podjął  pracy 
zawodowej.  

Kontakty  i akcje  społeczne

Cyfry dla przedszkola 

Zabawki  w  kształcie  cyfr  wykonujemy  na  zamówienie  Przedszkola  nr  2  ze  Strzelec 
Krajeńskich. Robimy je z przyjemnością, tym bardziej, że wiele czynności trzeba przy nich 
wykonać.  Wyciąć  formy,  pozszywać,  ponapychać  gałgankami,  a  na  koniec  przyozdobić. 
Dzieci bawiąc się cyframi przy okazji nauczą się matematycznych znaków

  . 

Ogólnopolski projekt Szlachetna Paczka

W dniu 5.10.2013 w gorzowskim Hospicjum Św. Kamila, odbyło się szkolenie wolontariuszy 
Szlachetnej Paczki.
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W  szkoleniu  tym  uczestniczyli  podopieczni  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  podopieczni 
Środowiskowych  Domów  Samopomocy,  oraz  wolontariusze,  którzy  sami  zgłosili  się  do 
projektu Szlachetna Paczka. To także  przykład klasycznego działania partnerstwa Paczka . 
Stopniowo w akcję będą się włączały szkoły i żołnierze.  . 

Wizyta Pani Senator Heleny 
Hatki 
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7.10.2013  Spotkanie  Fundacji  „Złota Jesień”, WTZ,  Sejmik Osób  Niepełnosprawnych z  
Senator Helena Hatka.

Pani  Senator  Helena  Hatka,  z  wielkim zainteresowaniem i  podziwem, oglądała  wytwory 
przygotowane przez podopiecznych placówek .

Rozmawiano  także  o  koncepcji  kompleksowego   wsparcia  dorosłych  osób 
niepełnosprawnych, m.in. o współpracy ze szpitalem w zakresie tworzenia ZAZ. 

15.10 
Propozycja    księdza  proboszcza  z  parafii  przy  Czereśniowej  w  Gorzowie,  Ryszarda 
Przewłockiego  systematycznego dbania o  atrakcyjne dekoracje i wystrój kaplicy szpitalnej  
przy  ul.  Walczaka.  Po  rozmowach    jest  propozycja  stałego    współdziałania  różnych 
środowisk w różnych parafiach. Jest to szansa sensownego  uczestnictwa społecznego osób 
niepełnosprawnych.  Na  ogół   to  uczestnictwo   sprowadza  się  do  udziału  w  imprezach. 
Problemem jest tworzenie czegoś sensownego i systematycznego.    Wydaje się, że parafie 
mogą  być  tutaj  doskonałym    partnerem.  Przygotowywanie  dekoracji  to  stałe  działanie, 
wymagające   systematyczności  i  współpracy.   Informacja  została  przekazana  do  innych 
środowisk i partnerstw pracujących z niepełnosprawnymi.  Jest szansa, że   podjęte zostaną 
działania dotyczące kilku parafii.  Tutaj jest możliwość   zaistnienia partnerstwa    typu klaster 
- produkty użyteczne społecznie   Przeprowadzone zostały spotkania i konsultacje w kilku 
środowiskach – ŚDS, WTZ, partnerstwa także spoza Gorzowa – klaster;  prawdopodobnie 
systematyczna  praca  będzie  realizowana  w  kilku  parafiach.  Jest  to  szansa  nie  tylko  na 
sensowną aktywność społeczna niepełnosprawnych, ale również   możliwość przygotowania 
ich do podejmowania pracy    dzięki specjalizacji w wykonywaniu określonych czynności 
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17. 10 

Audycja w studiu Telewizji  lubuskiej w Gorzowie.  Prezentacja działań związanych z akcją 
Szlachetna Paczka.  Monika Mielec poinformowała o współdziałaniu wielu środowisk, daleko 
wykraczających poza  jedną  instytucję.  Takim przykładem jest  włączanie się  hospicjum 
gorzowskiego oraz  kolejnych szkół . 

18.10 
Przygotowanie  do  akcji   Zielone   Mikołaje.   Z  propozycją  współpracy    do  wolontariatu 
zgłosiło się Towarzystwo Brata Alberta – Sylwia Karasińska.  Akcję podejmą partnerstwa na 
rzecz aktywizacji niepełnosprawnych  oraz  ekonomii społecznej.   Przykład współdziałania 
Brata  Alberta   wskazuje  na   istnienie  realnych  możliwości  współpracy  środowiskowej 
podejmowanej  w celu  rozwiązywania  problemów społecznych.  Brat  Albert  nie  należy  do 
żadnego partnerstwa. Istnienia partnerstw pozwala podjąć skuteczne działania , ponieważ są 
w  nich  ludzie  mających  doświadczenia  i  zaplecze  instytucjonalne  .  Wychodzenie  poza 
partnerstwa pozwala  budować zaufanie społeczne, kapitał społeczny i pomagać ludziom 

19.10
Uruchomione   zostały w Gorzowie pierwsze dwa mieszkania chronione. To efekt kilkuletniej 
pracy.  Najpierw  spotkania w ramach partnerstwa  z  udziałem GCPRiPS .  Podejmowanie 
działań  wspólnie z pracownikami socjalnymi. Budowanie zaufania. Przekazywanie w ramach 
tych  spotkań  informacji  o  potrzebach  kompleksowego  patrzenia  na  rozwiązywanie 
problemów społecznych.  Wielokrotnie padały hasła o potrzebie mieszkań chronionych dla 
niepełnosprawnych intelektualnie. Po to, by stawali się samodzielni na miarę możliwości.  Ze 
strony  urzędników  padały  odpowiedzi  ,  że  nie  ma  takich  prawnych  możliwości  ,  bo  w 
Gorzowie  mieszkania chronione może prowadzić  tylko miasto.  Po jakimś czasie  – moim 
zdaniem dzięki  poznaniu się, zobaczeniu, że organizacje coś konkretnego robią – urzędnicy 
przekazali  informację,  że   miasto  może  powierzyć    realizację  zadania.  Trzeba  wyjść  do 
prezydenta z inicjatywą.  Podjęta została inicjatywa, prezydent odpowiedział, ze się zgadza i 
ogłosił  konkurs.  To było w marcu 2013.  Potem okazało się,  że nadal  trzeba czekać,  aby 
dostosować   lokalne  prawo.  W  międzyczasie   odbyły  się  spotkania    partnerstw 
aktywizacyjnego i ekonomii społecznej z komisja spraw społecznych Rady Miasta.  Wygląda 
na to, że udało się zdobyć sojuszników , bo zmiany w prawie zostały przyjęte.  Przed końcem 
października    uruchomiono  mieszkania  chronione  dla  8  osób  niepełnosprawnych  ,  nie 
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czekając  na   rozstrzygnięcie  konkursu.   Konkurs  zresztą  obejmuje  tylko  dwa   ostatnie 
miesiące 2013 roku. Wcześniej   Stowarzyszenie  w porozumieniu z TWK i Fundacją Złota 
Jesień  –  przedstawicielami  różnych  partnerstw  –  zgłosiło  do  Prezydenta  propozycje 
budżetowe na rok 2014. W propozycjach   zawarto  sugestie zarezerwowania pieniędzy na 
prowadzenie  mieszkań  chronionych  i  na  ewentualne   przekazanie  mieszkań  z  zasobów 
komunalnych dla tego celu. Takie rozwiązanie jest tańsze od wynajmowania mieszkań na 
rynku.  Dodatkowo   mieszkania  z  zasobów   komunalnych  mogłyby  być  wyremontowane 
siłami środowisk lokalnych – w grę wchodzi i spółdzielnia socjalna i pomoc   bezdomnych z 
Brata  Alberta  i  pomoc  więźniów.   Na  razie   nie  czekając  na  konkurs  wynajęte  zostały 
mieszkania.   Nie  można  czekać  na  sprawy  formalne,  gdy  ludzie  potrzebują  wsparcia.  
Mieszkania trzeba było doposażyć, zapewnić pościel, zorganizować jedzenie, dać możliwość 
zarobienia  pieniędzy  dla   mieszkańców,  zorganizować  opiekę  i  nadzór.   Pomocą  w 
przygotowaniu jedzenia i  utrzymania porządku w mieszkaniu  zajmą  się  wolontariusze i 
spółdzielnia.  Pościel    uszyją   WTZ .  Pomoc zapewnią specjaliści  wolontariusze .   To jest  
początek  drogi,  która  wskazuje  na  złożoność  działań  i  konieczność   współpracy   przy 
rzeczywistych  problemach  społecznych.  W  mieszkaniach  chronionych  nie  chodzi   o 
wychodzenie z bezdomności. Chodzi o dawanie prawdziwej szansy stawania się ludźmi, w 
miarę niezależnymi osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 

Współpraca WTZ z Fundacją Dziecięca Fantazja z 
Warszawy 

Fundacja  Dziecięca  Fantazja  z  Warszawy  zwróciła  się  do  nas  z  prośbą  o  wsparcie 
ogólnopolskiej akcji  charytatywnej polegającej na sprzedaży w marketach OBI eleganckiego 
magazynu  "Sztuka  dekoracji"  za  1  zł.Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  wesprą  Fundację  w 
weekendy  23-24.11  i  14-15.12.2013.  Zaprosiły  one  do  współpracy  Środowiskowe  Domy 
Samopomocy. Magazyn kupowany jest przez klienta w kasie marketu a dochód ze sprzedaży 
przeznaczony jest na spełnianie marzeń nieuleczalni chorych dzieci

Szkolenie "Zielone 
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Mikołaje" 

W  dniu  13  listopada  na  WTZ  odbyło  się  szkolenie  z  akcji  "Zielone  Mikołaje".  Akcja  ta  
odbędzie się w dniach 26-29 listopada i  będzie polegała na zbieraniu pieniędzy na rzecz 
Stowarzyszenia Brata Alberta. W zbieraniu pieniędzy wezmą udział uczestnicy WTZ jak i ŚDS-
ów gorzowskich. Pieniążki będą zbierane w centrach handlowych. W akcji bierzemy udział 
po raz kolejny.

Ocena  stopnia realizacji indywidualnego programu rehabilitacji  uczestników WTZ

Wartość oceny : 

Pozytywna  - osiągnięty stopień zakładany w planie rehabilitacji 
Bardzo dobra -  stopień wyższy  od zakładanego w planie rehabilitacji 
Negatywna  - stopień niższy od zakładanego w planie rehabilitacji 
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Oceny  przyznawane  na  podstawie  obserwacji  i  zapisów  instruktorów 
odpowiedzialnych za realizację programu . Ocena uśredniona powstaje po zapoznaniu 
się z przedstawionymi przez instruktorów zapisami, rozmową z uczestnikiem, dyskusji 
rady.  Rada   dokonała  analizy  efektów  realizowanego  programu  rehabilitacji  w 
stosunku  do  poszczególnych  uczestników  oraz  zakresów  sfer  rozwoju.  Z  analizy 
wynika, że w poszczególnych sferach  osiągnięto następujące wyniki: 

I półrocze ROK 2012
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Umiejętności życia codziennego
        
        

zna się na pieniądzach,  zna ceny,  
zna konieczne wydatki  2,29 1,45 1,87 2,35 1,91 2,32 1,46 1,89

robienie zakupów 2,42 1,82 2,12 2,44 2,12 2,43 1,82 2,12

potrafi zaplanować i wykorzystać  
różnorodnie czas wolny 2,46 2,04 2,25 2,45 2,28 2,45 2,08 2,27

gotowanie, sprzątanie, pranie,  
prasowanie, zmywanie 2,28 1,53 1,90 2,24 1,92 2,26 1,57 1,91

higiena, korzystanie z łazienki 3,60 2,97 3,28 3,55 3,25 3,57 2,96 3,26

samodzielne  korzystanie z  
transportu publicznego 2,13 1,97 2,05 2,11 2,03 2,12 1,96 2,04

samodzielne mieszkanie 2,88 2,11 2,49 2,91 2,50 2,90 2,09 2,50

samodzielne ubieranie, dbanie o  
odzież ,  wybieranie ubioru 3,57 2,70 3,13 3,53 3,13 3,55 2,72 3,13
Średnia  dotycząca sfery 2,66 2,06 2,36 2,70 2,39 2,68 2,08 2,38

Umiejętności poznawcze 
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czytanie i pisanie 1,77 1,49 1,63 1,72 1,61 1,74 1,49 1,62

korzystanie z pomocy typu gazeta,  
poradnik, Internet, rozkład jazdy 1,74 1,31 1,52 1,70 1,49 1,72 1,29 1,51
korzystanie z instytucji 2,94 2,50 2,72 2,97 2,74 2,96 2,50 2,73

umiejętność planowania dnia 3,01 2,23 2,62 2,99 2,61 3,00 2,23 2,62

znajomość miasta, regionu,  
komunikacji 2,22 1,85 2,03 2,24 2,07 2,23 1,87 2,05
zainteresowanie np. muzyka, śpiew,  
taniec, sport 1,58 1,04 1,31 1,59 1,32 1,59 1,04 1,31
języki 2,17 1,32 1,75 2,05 1,52 2,11 1,15 1,63

uczenie się nowych umiejętności,  
zachowania w różnych sytuacjach  2,48 1,88 2,18 2,61 2,32 2,55 1,95 2,25

wiedza o  rozwoju  fizycznym i  
duchowym człowieka 2,70 1,72 2,21 2,78 2,27 2,74 1,74 2,24
Średnia  dotycząca sfery

2,30 1,71 2,00 2,30 1,99 2,30 1,70 2,00

Umiejętności społeczne 
        

        
rozmowy 2,96 1,98 2,47 2,92 2,43 2,94 1,96 2,45

opinie o sobie i innych 2,38 1,50 1,94 2,39 1,88 2,39 1,44 1,91

zachowanie zgodne z oczekiwaniami  
społecznymi 2,52 1,89 2,20 2,61 2,28 2,56 1,92 2,24

budowanie relacji z innymi 3,03 2,01 2,52 2,90 2,45 2,96 2,01 2,48
planowanie wspólnych  
przedsięwzięć 2,79 1,71 2,25 2,84 2,32 2,81 1,75 2,28
imprezy, sport, wyjazdy, projekty 1,45 1,30 1,37 1,25 1,14 1,35 1,17 1,26

rozwiązywanie problemów 3,16 2,06 2,61 3,21 2,67 3,19 2,10 2,64

umiejętność udzielania pomocy,  
reagowania na potrzeby innych 2,42 1,66 2,04 2,47 2,08 2,45 1,68 2,06
Średnia  dotycząca sfery 2,59 1,76 2,18 2,57 2,15 2,58 1,75 2,16

Aktywność
        

        
sport 1,53 1,65 1,59 1,52 1,48 1,53 1,54 1,53

życie rodzinne 1,88 1,23 1,56 1,92 1,61 1,90 1,26 1,58
wolontariat 0,77 0,97 0,87 0,83 0,86 0,80 0,93 0,86

wyjazdy 1,14 1,41 1,28 0,67 0,57 0,90 0,94 0,92
praca 1,58 1,24 1,41 1,67 1,45 1,62 1,23 1,43

kultura 1,45 1,13 1,29 1,35 1,21 1,40 1,10 1,25
religia 1,70 0,94 1,32 1,76 1,42 1,73 1,01 1,37

przyroda 2,15 1,52 1,83 2,15 1,83 2,15 1,52 1,83
Średnia  dotycząca sfery 1,52 1,26 1,39 1,48 1,30 1,50 1,19 1,35
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Frekwencja

Miesiące % obecnych % nieobecnych
STYCZEŃ 92,08 7,2
LUTY 88,9 11,1
MARZEC 94,5 5,5
KWIECIEŃ 93,2 6,8
MAJ 88,9 11,1
CZERWIEC 87,6 12,4
SIERPIEŃ 83,4 16,6
WRZESIEŃ 94,5 5,5
PAŹDZIERNIK 96,8 3,2
LISTOPAD 92,2 7,8
GRUDZIEŃ 93,2 6,8

Zmiany  w składzie osobowym uczestników

W roku 2013 nastąpiły następujące zmiany osobowe  wśród uczestników WTZ: 
Odeszli : 

Justyna Mężyńska – zmiana miejsca zamieszkania, wyjazd z Gorzowa
Teresa Chęcińska – usamodzielnienie się, mieszka z mężem 
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Adam Kopiec – stan chorobowy uniemożliwiający rehabilitację w WTZ 
Krzysztof Więcek  - stan chorobowy uniemożliwiający rehabilitację w WTZ
Rafał Syczow  - stan chorobowy uniemożliwiający rehabilitację w WTZ

Na miejsce tych uczestników  zostali przyjęci: 

Anna Niespodziańska 
Daniel Bogórski 
 Małgorzata  Zarzycka 
Magdalena Suchomska 
Krzysztof Więcek , który musiał opuścić WTZ 

Lista uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień
w Gorzowie, ul. Walczaka 42, stan na dzień 31   grudnia 2013

Lp. Imię i nazwisko Adres Stopień i rodzaj 
niepełnosprawności

Data przyjęcia 
do WTZ

1 Baziak Urszula Gorzów, ul. Staszica 
4c/6

Znaczny, P, Trwale 2003

2 Bąkowska Marlena Gorzów, ul. Braci 
Paździorków 37

Znaczny, U, a/c, 
Trwale

2003

3 Beres Iza Gorzów, Ul. Sportowa 
5/108

Znaczny, Ps, U, , 
Trwale

2000

4 Biedny Sebastian Gorzów, ul. M. 
Dąbrowskiej 15/4

Umiarkowany, 02-
P, do 6.06.2014

2012

5  Bogórski Daniel Gorzów , Dekerta 
77b/1 

Znaczny, U, R ,E , 
trwale 

2013 

6 Buszkiewicz Krystyna Gorzów, ul. 
Piłsudskiego 4/27

Znaczny, O, 
Trwale

2000

7 Chwałek Marta Gorzów, ul. 
Sucharskiego 11/2

Znaczny, N/R, 
Trwale

2002

8 Ciołek Katarzyna Gorzów, ul. Lambora 
10

Znaczny, N/P, U, 
Trwale

2002

9 Cetnar Michał Gorzów, ul. 
Wańkowicza 3

Znaczny, N/R, U, 
Trwale

2008

10 Czechowicz 
Agnieszka

Gorzów, ul. Armii 
Krajowej 6/1

Znaczny, 01-U, 
Trwale

2005

11 Danielak Mieczysław  Gorzów, Kościuszki 
1a/9 

Umiarkowany, 02-
P/01-U, Trwale

2012

12 Duda Magdalena Gorzów, ul. 
Szczanieckiej 47/1

Umiarkowany, 01-
U, 10-N, do 

2002
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6.08.2015
13 Dudojć Krystyna Gorzów, Nowa 9/55 Znaczny, O, 

Trwale
2010

14 Fiszer Andżelika Gorzów,  Spichrzowa, 
1/5 

Znaczny, 05-R/10-
N, U, Trwale

2009

15 Gryczyk Magdalena Gorzów, Młodych 6/3 Umiarkowany, 02-
P, Do 8.04.2016

2011

16 Harasimowicz Paweł Gorzów, ul. 
Muśnickiego 36/2

Znaczny,P,  c/d, 
Trwale

2003

17 Jarocki Kamil Gorzów, Kościuszki 
13 a/9

Znaczny, 01-U, 
Trwale

2011

18 Kędzia Anna Gorzów, ul. Prosta 
1a/8

Znaczny, Ps, U 
Trwale

 2005

19 Kosacki Bartek Gorzów, Obrońców 
Pokoju 10/5 

Znaczny, 01-U, 
Trwale

2006

20 Kramarz Dariusz Gorzów, ul. 
Muśnickiego 32/6

Umiarkowany, 01-
U/05-R, Trwale

2004

21 Kulik Daniel Gorzów, ul. Dekerta 
85A/8

Umiarkowany, 02-
P, do 1.07.2016

2009

22 Leszczyński Adam Gorzów, ul. Sportowa 
3a/15

Znaczny, 01-U, 
Trwale

2004

23 Lichman Anna 
Gorzów, Obrońców 
Pokoju 1/39 

Umiarkowany, 01-
U, do 2.12.2013

2013

24 Ligocki Bartosz Gorzów, ul. Legionów 
Polskich 20/11

Umiarkowany, 
P/R, Trwale

2002

25 Łakowicz Izabela Gorzów, ul. 
Popławskiego 8/8

Znaczny, c, P, U, 
Trwale

2006

26 Mierzwa Ewelina Gorzów, Grobla 27/2 Znaczny, R/P, 
Trwale

2012

27 Niespodziańska  Anna  Gorzów, 
Muśnickiego,  24/2 

Znaczny, a/c, U, 
Trwale

2013 

28 Opacki Jacek Gorzów, ul. 
Broniewskiego 6A/6

Umiarkowany, 01-
U, Trwale

2006

29 Opacki Robert Gorzów, ul. 
Broniewskiego 6A/6

Znaczny, Ps, U, 
Trwale

2000

30 Owczarek Andrzej Gorzów, ul. Matejki 
79/3

Znaczny, 02-P, 
Trwale

2009

31 Paluszkiewicz Anna Gorzów, ul. 
Szwoleżerów 13B/4

Znaczny, O, 
Trwale

2002

32 Para Agnieszka Gorzów, ul. 
Krzywoustego 10/14

Umiarkowany, Ps, 
U, Trwale

2000

33 Patroś Alicja Gorzów, Fredry 1c/8 Znaczny, 05-R/10-
N, Trwale

2010

34 Piotrowski Daniel Gorzów, ul. Umiarkowany, 02- 2011
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Fabryczna 50/5 P, do 27.05.2016
35 Przybieg Artur Gorzów, ul. 

Czereśniowa 9C/8
Znaczny, a/f, U, 
Trwale

2006

36 Pyrzanowski Jacek Gorzów, ul. Drzymały 
33A/1

Znaczny, Ps, U, 
Trwale

2000

37 Romanowski 
Krzysztof

Gorzów, ul. Korcza 
13/2

Znaczny, 10-N/01-
U, Trwale

2006

38 Roszyk  Leszek Deszczno 2D/5 Znaczny, 01-U/02-
P, Trwale

2007

39 Rybarczyk Jacek Gorzów, ul. 
Puławskiego 8c/10

Znaczny, Ps, U, 
Trwale

2000

40 Stando Bartosz Gorzów, ul. 
Dowgielewiczowej 
35/8

Znaczny, 10-N/01-
U/05-R, Trwale

2006

41 Suchomska 
Magdalena  Gorzów, Sulęcińska 

52

Umiarkowany 02 
P, 06 E 

2013 

42 Suwary Łukasz Gorzów, ul. Boh. 
Westerplatte 4/31

Znaczny, 02-P, U, 
Trwale

2000

43 Szalczyńska Maria Gorzów, ul. 
Bohaterów 
Westerplatte 4/1

Znaczny, O/N, 
Trwale

2006

44 Tomczyk Elżbieta Gorzów, ul. Sportowa 
8A/25

Umiarkowany, 02-
P, Trwale

2000

45 Trojak Dorota Gorzów, ul. 
Borowskiego 23/6

Znaczny, 01-U, 
Trwale

2000

46 Teresiak Wanda Gorzów, ul. Drzymały 
27/6

Znaczny, Ps, 
Trwale

2000

47 Trzeciak Paula Gorzów, 30 Stycznia 
6/1

Umiarkowany, 02-
P/06-E, do 
11.05.2017

2011

48 Zalewski Stefan Gorzów, Łokietka 
17/6 

Znaczny, P,U, 
Trwale

2010

49 Małgorzata  Zarzycka Gorzów, Chrobrego , 
27/4 

Umiarkowany, U, 
R do 2022  

2013 

50 Żydaczek Adam Wróblewskiego, 42 b 
Gorzów,

Znaczny, a/c, U 
Trwale

2009

Osoby  oczekujące: 
4 osoby spełniające  warunki przyjęcia do WTZ

23



Liczba uczestników  wg stopnia niepełnosprawności

na dzień  31 grudnia 2013 

niepełnosprawność w stopniu znacznym  35   osób – w tym 18  kobiet i 17  mężczyzn 

umiarkowanym  15 osób – w tym 8 kobiet i 7 mężczyzn     

intelektualna  -    31  osób    

psychiczna  wyraźnie określona  -   9  osób  

wzrok   - 4 

ruchowa   - 5   

neurologiczna – 3  

W wielu wypadkach występują niepełnosprawności sprzężone
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