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

Sprawozdanie za okres 1.01.2015 do 31.12.2015

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 2015

Kierownik -  Wiesław Antosz  - 1 etat, wyższe, socjologia,  specjalizacje m.in: organizacja pomocy
społecznej, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe 

Instruktorzy: 
Aleksandra Poźniak – pracownia ruchu i sportu – cały etat   (wyższe, pedagogika) 1 etat 
Monika  Mielec   –  pracownia    aktywizacji    -  cały  etat     (  praca  socjalna  policealne  i  wyższe
politologia ) 1 etat 
Robert Korbela  - pracownia  komputerowa  -  cały etat (wyższe, ekonomia, informatyka)  1 etat 
Agnieszka Bakowicz - pracownia plastyczno – stolarska  –  cały etat ( wyższe,  pedagogika, szkoła
pracowników socjalnych ) 1 etat 
Ewa Niedzielska  - pracownia gospodarstwa domowego – cały etat   (średnie, pomaturalne, szkoła
pielęgniarska, uprawnienia pedagogiczne ) 1 etat 
Wanda Milewska – pracownia muzyczno – multimedialna  – pół etatu ( wyższe, podyplomowe media
i dziennikarstwo) ½  etatu 
Sebastian Witukiewicz - pracownia  aktywizacji   – cały etat  ( wyższe, administracja )  1 etat 
Wioleta Pecuch-  cały etat –  pracownia  krawiecko – teatralna ( wyższe , pedagogika specjalna) 1 etat
Marzanna  Rybnik – cały etat, pracownia  higieny i zdrowia ( średnie, technologia żywienia)  1 etat 
Agnieszka Król – Gruszecka – cały etat, pracownia  przyrody i poznawania świata ( wyższe, rolnictwo)
1 etat 
Jacek  Jaroszuk – pracownia  ruchu i sportu pół  etatu –   (średnie, policealne rehabilitacja) ½ etatu 
Krzysztof Cypryjański  - kierowca , średnie , ½ etatu  

Zmiany  w zatrudnieniu: 
W miejsce    Hanna Moszczyńskiej,  która   przestała  pracować w Warsztatach  zatrudniono Jacka
Jaroszuka  na ½ etatu – jest to zatrudnienie na czas określony. 

Razem 10 etatów instruktorskich 
1 etat kierownika
0,5 etatu kierowcy
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Informacja o wykorzystaniu środków finansowych  z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze
sprzedaży produktów i usług

- W roku 2015  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    822 000,00 zł  

Kwota środków ogółem  wydatkowana w 2015  na pokrycie kosztów  działalności  WTZ   

 821 897,60 zł 

Z tego dofinansowanie ze środków PFRON 

 Wykorzystano  739 691,34 zł 
 kwota wg preliminarza    739 800 zł
do zwrotu   108,66  

Środki własne powiatu 
Wykorzystano   82 060,60 zł 
Kwota wg preliminarza  82 200 zł 
Do zwrotu  139,40 zł

Razem   budżet  2015  - dotacja   822 000 zł  

Wykorzystanie  - 821 751,94 zł  
Do zwrotu  
PFRON  108,66 zł
Miasto  139,40 zł
Razem do zwrotu  248,06 zł 

Środki z innych źródeł – Fundacja  Złota Jesień 
 145,66 zł 

Razem  wydatki na pokrycie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ  w  2015  

821 897,60 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 opieką instruktorów  odpowiedzialnych za rozwój podopiecznych. 

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

 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.   Dodatkowo  ustalany  jest  Indywidualny  Program  Rehabilitacji.   Ocena  realizacji  na
podstawie kart obserwacji instruktorów. 

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

Efekty działalności warsztatów pod względem
 prowadzenie rehabilitacji społeczno – zawodowej

Podstawową formą pracy aktywizacyjnej są pracownie. W placówce  działają następujące pracownie:
aktywizacji społecznej i zawodowej, ruchu i sportu, gospodarstwa domowego, krawiecka, zdrowia i
higieny, przyrody i poznawania świata, plastyczno – techniczna, muzyczna, komputerowa. 

Realizowane formy aktywizacji społecznej: 
- pomoc psychologiczna 
- terapia ruchem i sportem 
-arteterapia 
-treningi umiejętności społecznych 
- trening zachowań rynkowych 
-trening umiejętności praktycznych 
- trening samodzielnego życia 
- wolontariat osób niepełnosprawnych 

Formy aktywizacji zawodowej 
- trening pracy 
- trening kompetencji ogólnych i społecznych 
- trening umiejętności zawodowych 
- projekty z Unii Europejskiej – staże pracy ( w roku 2015 jest przerwa  w możliwości realizacji tych
projektów wynikająca z nowych zasad finansowania)

Ważne  jest  to,  że  działania  aktywizacyjne  podejmowane  są  w  rzeczywistości  realnej,  a  nie
laboratoryjnej.  Wolontariat  to  działanie  osób  niepełnosprawnych  mających  pomagać  innym
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potrzebującym pomocy.  Wolontariusze  z  WTZ systematycznie  przez  całe  lata  pomagają   osobom
starszym  w  czynnościach  życia  codziennego,  sprzątaniu,  paleniu  w  piecu,  robieniu  zakupów,
podstawowej  pielęgnacji.  Wolontariusze   współpracują  z  GCPR  w   sprzątaniu  mieszkań  osób
szczególnie  potrzebujących  pomocy.  Niepełnosprawni  wolontariusze  systematycznie  pomagają
jednemu z mieszkańców Gorzowa w docieraniu do placówki rehabilitacyjnej – polega to na pomocy w
znoszeniu chłopaka z III piętra  do samochodu. Wolontariusze włączają się  też w akcje społeczne –
zbiórka  na hospicjum, na Schronisko Brata Alberta, zbiórki na leczenie, Szlachetna Paczka.  
Formy treningu pracy nie polegają tylko na pomocy w przygotowaniu CV, bo pracodawcy na ogół nie
są  tym  zainteresowani.  Trening   pracy  to  rzeczywiste  działanie  w  konkretnej  instytucji.  Takim
treningiem jest pomoc w sprzątaniu pomieszczeń Uniwersytetu III Wieku w Gorzowie. Dzięki temu
uczestnicy uczą się pracować w normalnym środowisku. 
W  roku  2015  rozwijane  jest  działanie  aktywizacyjne  w  ramach  współpracy  z  Zespołem  Szkół
Gastronomicznych  w  Gorzowie.  Polega  to  na  wspólnym  prowadzeniu  kawiarni  Studio  Kulinarne
Gastronomika przy  Wełnianym Rynku w Gorzowie.  Kawiarnia  działa jak  normalna firma,  praktyki
odbywają tu uczniowie gastronomika. Niepełnosprawni uczestnicy WTZ mają tu swoje dyżury, uczą
się pracy w kuchni i kawiarni. Uczą się kultury pracy w realnych warunkach z innymi ludźmi, poza
placówką, uczą się kontaktu z klientami i radzenia sobie z presją zamówień i czasu. 
Rozwinięciem działań kawiarni jest prowadzenie zabytkowego tramwaju jako punktu informacyjnego
miasta. Tramwaj jest prowadzony również z gastronomikiem. Celem jest przybliżanie mieszkańcom
Gorzowa twórców działających w mieście. Tramwaj jest taką galerią, w której można pokazać swoje
prace  i  zaprezentować  samego  siebie.  Jest  to  duże  przedsięwzięcie  organizacyjne,  w  realizację
którego włączają  się  uczestnicy.  Tramwaj  to  także  miejsce   prezentacji  twórczości  samych osób
niepełnosprawnych – wytwarzane w ramach terapii prace można pokazać mieszkańcom, którzy mogą
je  nabywać.  Nie  jest  to  sprzedaż,  ale  działanie  oparte  na  zaufaniu  społecznym.  Przy  tramwaju
prowadzona jest zbiórka publiczna, z której dochód jest przeznaczony na stypendia, wspieranie osób
niepełnosprawnych pracujących w kawiarni, bo tam za pracę nie dostają wynagrodzenia. 
Działania  aktywizacyjne  prowadzone  są  więc  kompleksowo  i  w  sposób  uwzględniający
uwarunkowania społeczności lokalnej.  
Trening samodzielności  realizowany jest  także  w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez
współpracujące  z  warsztatami  Stowarzyszenie  Wolontariat  Gorzowski.   W  trzech  mieszkaniach
chronionych mieszkają obecnie trzy osoby będące  uczestnikami warsztatów, a  dodatkowe dwie z
tych mieszkających były wcześniej uczestnikami WTZ, a obecnie przeszły do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gorzowie.  

 W roku 2015   jedna    uczestniczka   WTZ podjęła  pracę. 

Zmiany  w składzie osobowym uczestników

W roku 2015 nastąpiły następujące zmiany osobowe  wśród uczestników WTZ: 
Odeszli : 
 4 osoby; w tym 3 do ŚDS   

 Jedna  - podjęcie  pracy  

Przyszli:  4 osoby  z Gorzowa  Wlkp. 

Liczba uczestników  wg stopnia niepełnosprawności

na dzień  31 grudnia 2015 
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niepełnosprawność w stopniu znacznym  37   osób 

umiarkowanym  13 osób 

intelektualna  -    43  osoby    

psychiczna  wyraźnie określona jako choroba   -   7  osób  

wzrok   - 1 

ruchowa   - 5   

neurologiczna – 6  

W wielu wypadkach występują niepełnosprawności sprzężone

Gorzów Wlkp. 12.01.2016 
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