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Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie następujących aktów 

prawnych: 

 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 

 

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

      2004 r.  w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z  2004 r. Nr 63, poz. 587) 

 

 

Liczba uczestników Warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności 

 

 

 

Podział uczestników ze względu na płeć: 

 

Płeć 

 

Liczba uczestników 

Kobiety 
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Mężczyźni 

 
14 

Razem: 25 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

PŁEĆ

Mężczyzn-56%

Kobiet-44%
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Podział uczestników ze względu na stopień niepełnosprawności: 

 

 

Lp. Stopień niepełnosprawności Liczba uczestników 

 

1. Znaczny stopień niepełnosprawności 

 
10 

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności 

 
15 

 Razem: 25 

 

 

 
 

Podział  uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności: 

 

Lp. Rodzaj niepełnosprawności 

 

Liczba uczestników 

1. Ruchowa 

 
5 

2. Neurologiczna 

 
0 

3. Psychiczna 

 
5 

4. Intelektualna – upośledzenie umysłowe 15 

 

 

 

  

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ZNACZNY STOPIEO N.-40%

UMIARKOWANY STOPIEO N.-
60%
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Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach Warsztatu w poszczególnych miesiącach 

roku sprawozdawczego 

 

 

Lp. Miesiąc Frekwencja w 2015r. 

1. styczeń 95% 

2. luty 94% 

3. marzec  97 % 

4. kwiecień 95% 

5. maj 98 % 

6. czerwiec 98%  

7. lipiec przerwa wakacyjna 

8. sierpień 98% 

9. wrzesień 99%  

10. październik 97% 

11. listopad 96% 

12. grudzień 93% 

ogółem 96% 

 

 

 

 

 
 

 

Średnia frekwencja w 2015r. wynosiła 96% 
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Formy i metody działalności rehabilitacyjnej realizowane przez Warsztat  

 

 

Zajęcia w Warsztacie prowadzone są od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7
30 

do godz.15
30

. W celu realizacji głównego zadania WTZ, jakim jest 

prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, uczestnikom umożliwia się pracę 

w 5 osobowych grupach w następujących pracowniach: 

 

 

   GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ZARADNIŚCI ŻYCIOWEJ            

 

   W Pracowni Gospodarstwa Domowego i Zaradności Życiowej  uczestnicy uczą się:  

 przygotowywania prostych posiłków (np. kanapki) oraz dbanie o estetyczny wygląd 

potraw, 

 wykonywania czynności pomocniczych (obieranie, krojenie, smarowanie, itp.), 

 poznawania tradycji świątecznych poprzez przygotowywanie potraw, 

 korzystania z przepisów kulinarnych, 

 dokonywania zakupów, 

 wykonywania prac porządkowych (zmywanie naczyń, dbanie o czystość sprzętu 

gospodarstwa domowego, utrzymywanie czystości zarówno w pracowni, drobne 

przepierki - fartuchy, ścierki, itp.) 

 posługiwania się różnymi urządzeniami gospodarstwa domowego (kuchnia 

elektryczna, zmywarka do naczyń, mikser, pralka automatyczna), na miarę 

indywidualnych możliwości każdego z nich, 

 nauki prasowania. 
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W ramach pracowni gospodarstwa domowego grupa naszych podopiecznych wraz 

z opiekunem miała możliwość wyjazdów do telepizzy. Uczestnicy mogli samodzielnie 

wykonywać potrawy (pod okiem fachowca). Świetnie  sporządzona pizza mogła zostać przez 

wykonawcę zdegustowana. Tak wspaniały wyjazd w połączeniu ze świetną zabawą i dobrym 

humorem umożliwił nam poznanie sposobu powstawania  potrawy oraz nowego miejsca 

pracy.  
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STOLARSKO –RZEMIEŚLICZEJ 

 

 

 

Pracownia stolarsko-rzemieślnicza jest pracownią, w której nasi podopieczni poznają 

obsługę podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna, uczą się 

rozróżniania oraz dobierania odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy, poznają różne 

rodzaje drewna. Terapeuta kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo, zapoznaje naszych 

uczestników z prawidłowym użytkowaniem narzędzi i maszyn i wskazuje ewentualne 

zagrożenia. Dzięki funkcjonowaniu tej pracowni rozwijają oni zdolności manualne oraz 

poczucie odpowiedzialności. Rehabilitacja zawodowa w pracowni to głównie organizacja 

stanowiska pracy, stosowanie przerw, umiejętności kontrolowania swojego tempa pracy.  
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KOMPUTEROWO-PLASTYCZNEJ 

 

Różnorodność proponowanych w ramach terapii prac pozwala na odkrywanie przez 

uczestników zdolności w zakresie obsługi komputera oraz podnoszenie sprawności  

intelektualnej i manualnej. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera – 

obsługiwania myszki, klawiatury, zarządzają plikami i folderami, obsługują pakiet biurowy 

MS Office, korzystają z urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, gilotyna,  

laminarka, aparat fotograficzny). Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznie ją 

wykorzystują. Poznają wirtualny świat w Internecie poprzez wyszukiwanie informacji na 

określone tematy. Archiwizują pliki tekstowe, graficzne i muzyczne na płytach CD/DVD. 

Uczestnicy dużo czasu poświęcają na pracę w edytorach tekstu, dzięki czemu kształcą 

i  doskonalą umiejętność pisania na klawiaturze, poprawnego rozmieszczenia i formatowania 

tekstu.  

 

 

 

 

 

 

W ramach zajęć wykonujemy obrazy, stroiki, ozdoby 

świąteczne i kartki okolicznościowe. Proponowane techniki plastyczne dostosowane są do 

zainteresowań i możliwości naszych podopiecznych. Wytwory pracowni zdobią 

pomieszczenia WTZ, są wystawiane na kiermaszach,      

a niekiedy staja się miłym upominkiem. 
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KRAWIECKO-RĘKODZIELNICZEJ 

 

W pracowni tej uczestnicy mają okazję nauczyć się posługiwania podstawowymi 

przyborami krawieckimi- nożyczkami, igłą, szydełkiem, igłą tkacką, żelazkiem. Nasi 

podopieczni przyswajają proste, potrzebne w życiu codziennym  czynności typu: 

przyszywanie guzików, cerowanie, haftowanie półkrzyżykiem, krzyżykiem, prucie i zwijanie 

wełny, tkanie w prostych ramach tkackich. Uczą się różnicować i nazywać materiały 

krawieckie. Pani terapeutka wprowadza podopiecznych w tajnik kroju, zszywania, skracania, 

obsługi maszyny do szycia itp.  

 W naszej pracowni powstaje szereg praktycznych, ale i pięknych wytworów np. poduszki, 

obrusy, atłasowe sakiewki, fartuszki i rękawice kuchenne, haftowane obrazy, serwetki, 

patchwork. Dbamy o wystrój okien w pracowniach (firany).  

Pracownia krawiecka umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych 

uczestników, ćwiczy dokładność i precyzję, uczy oszczędności w gospodarowaniu 

materiałem, uwrażliwia na piękno.  
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OG  RODNICZEJ 

 

Pracownia ogrodnicza jest miejscem, w którym uczestnicy WTZ wykonują prace, 

polegające na sadzeniu, szczepieniu, przesadzaniu roślin ozdobnych, komponowaniu a także 

pielęgnacji. Uczą się posługiwania narzędziami ogrodniczymi i rozróżniania roślin, ich nazw 

i  warunków, jakie powinny być im zapewnione, aby mogły prawidłowo rozwijać się. 

Wiosną, latem i jesienią uczestnicy pracują w ogrodzie. Okres zimy to czas tworzenia przez 

uczestników kompozycji z darów zebranych latem i jesienią. Owocem tych prac są bukiety 

z suszonych kwiatów, ozdobne drzewka a także inne kompozycje.  
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Formy terapii są realizowane w Warsztacie z wykorzystaniem następujących metod: 

 

A) USPOŁECZNIANIE: 

 

Wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez: 

 

Trening umiejętności komunikacji: 

- ćwiczenie umiejętności komunikacji; werbalnej i niewerbalnej; 

- rozumienie norm społecznych; 

- ćwiczenie z zakresu osiągania kompromisu; 

- umiejętność prowadzenia rozmowy; 

- zwiększanie kontaktu wzrokowego; 

- modelowanie, powtarzanie zachowań oraz przekazywanie informacji zwrotnych, 

dotyczących reakcji uczestnika; 

Trening umiejętności społecznych: 

A) Doskonalenie umiejętności poprawnego odbioru informacji – percypowanie danych 

o sytuacji problemowej; 

B) Kształtowanie zdolności do przekształcania informacji – interpretowanie sygnałów 

interpersonalnych, generowanie możliwych działań alternatywnych, rozważania 

potencjalnych  konsekwencji każdej z alternatyw i podejmowania decyzji co do 

działań optymalnych; 

C) Umiejętności nadawania informacji – przekazywania reakcji społecznych, używania 

werbalnej i niewerbalnej ekspresji (znaczenie komunikatów werbalnych 

i niewerbalnych); 

D) Odgrywanie ról i nagrywanie ich; 

E) Zajęcia grupowe dotyczących informacji zwrotnych, feedbacku, sprzężenia zwrotnego 

(doskonalenie umiejętności przyjmowania i przekazywania informacji zwrotnych, 

dotyczących zachowania, osobowości, temperamentu, etc.) 

F) Psychorysuenk 

G) Psychozabawy. 

H) Imprezy integracyjne: dyskoteki, wycieczki, gry, festyny, etc. 
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 Spotkania okolicznościowe:  

 

 Obchody Światowego Dnia Chorego  - 11.02.2015r. w Centrum Charytatywno-

Opiekuńczym CARITAS w Pile obchodziliśmy XXIII Światowy Dzień Chorego. Mszę 

św. odprawiła Ks. Dyrektor Leonard Zych udzielając również sakramentu namaszczenia 

chorych. Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do Kina na film pt.: „Paddington”. 

Po seansie filmowym by zasycić głód i pragnienie odwiedziliśmy  KFS.  

 

 

 

                                                                                                                                                               

 Środa Popielcowa - 18.02.2015r. w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Piła Motylewo odbyła się  Msza św. z racji rozpoczynającego się  

w kościele katolickim Wielkiego Postu (Środa Popielcowa). W trakcie uroczystości 

prowadzonej przez Ks. Dyrektora Leonarda Zych nastąpiło z  godnie z tradycyjnym 

obrzędem poświęcenie głów wiernych popiołem na znak żałoby i pokuty. Po Eucharystii 

przemieściliśmy się autokarem do pobliskiej miejscowości Ujście gdzie zwiedzaliśmy 

w skupieniu i modlitwie Kalwarię Ujską znajdującą się na stoku wysoczyzny przy 

Kościele parafialnym św. Mikołaja. Następnie udaliśmy się  na Stary Rynek Ujski by 

obejrzeć dawny kościół ewangelicko-augsburski. Na zakończenie naszego pobytu, 

pojechaliśmy na ciepły posiłek do C. CH.-O. CARITAS w Pile 
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 Rekolekcje Wielkopostne  - 02-03.03.2015r. ( poniedziałek/wtorek) w Kościele 

Parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Piła-Motylewo odbyły się  Rekolekcje 

Wielkopostne prowadzone przez  Ks. Przemysława Cholewę SDB. W pierwszy dzień 

rekolekcji po mszy świętej udaliśmy się do Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas 

w Pile gdzie  braliśmy czynny udział w zajęciach zorganizowanych przez kadrę 

terapeutów. Drugi dzień rekolekcji po uczestnictwie w nabożeństwie  Mszy Świętej 

udaliśmy się na seans filmowy wyświetlany w  Kinie  Helios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Śniadanie Wielkanocne -  Zgodnie z tradycją w dniu 25.03.2015r.  (czwartek) wraz 

z uczestnikami i kadrą Środowiskowego Domu Samopomocy w  Restauracji Zacisze 

w Szydłowie uczestniczyliśmy w Śniadaniu Wielkanocnym. 
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 Mikołajki w Leżenicy – 07.12.2015r. - stały się okazją do wspólnego spotkania 

i nawiązania do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

                 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotkanie opłatkowe - w dniu  16.12.2015r.  (środa) w Restauracji Zacisze w Szydłowie 

odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Przy wigilijnym stole wspólnie z Kadrą  i Uczestnikami 

Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS  w Leżenicy oraz Środowiskowego Domu 

Samopomocy Caritas w Pile zasiedli zaproszeni goście. 

 

 

                            

                                                                                                                                                              

 Rekolekcje Adwentowe – 21.12.2015r. odbyły się w kościele parafialnym Piła-Motylewo. 

W trakcie Mszy św.  uczestnicy mogli skorzystać z sakramentu pojednania. 
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 Wycieczki: 

 

 Wycieczka do Lęborka, Gdyni i Łeby – 27-29.08.2015r.  Po wcześniejszych 

przygotowaniach 27.08 2015 roku wyruszyliśmy na wycieczkę do Lęborka, bo tam 

właśnie mieliśmy bazę wypadową. Już  pierwszy  dzień  był pełen wrażeń, po drodze 

z Piły do Lęborka zatrzymaliśmy się w Białym Borze, czekał tam na nas pan Piotr 

z Centrum Szkolenia Jeździeckiego, przybliżając nam historię tego pięknego miejsca. 

Wiemy już, że na malowniczych terenach stadniny były kręcone sceny batalistyczne do 

filmu  „Pan Wołodyjowski”  Później kręcone są sceny  z uczestnictwem koni  do filmowej 

adaptacji dramaty J . Słowackiego „Mazepa”. Znany również nam z ekranu film „Karino” 

gościł ekipę filmową. Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, w których odbywają się 

treningi, wystawy, pokazy, targi, aukcje oraz zawody jeździeckie rangi ogólnopolskiej 

i międzynarodowej. Podczas wędrówki po stadninie oczywiście mogliśmy podziwiać 

piękne konie. To była wspaniała chwila dla całej grupy. Pełni wrażeń pojechaliśmy do 

Lęborka. Po zakwaterowaniu i wspólnym posiłku wybraliśmy się wraz z panią Magdą 

policjantką  na wieczorny spacer po bardzo urokliwej wręcz baśniowej starówce.   

Drugi dzień  Gdynia,   zupełnie nie planowanie  mogliśmy obejrzeć  uroczystość 

nominacji stopnia oficerskiego Marynarki  Wojennej. Główny cel naszej wyprawy do 

Gdyni to Oceanarium to miejsce, w którym  mogliśmy podziwiać niezwykłe  gatunki  ryb, 

płazów i gadów pochodzących z różnych stron świata. W drodze do autokaru  

podziwialiśmy  statki, które wpływały do portu. Pełni wrażeń  postanowiliśmy odpocząć  

w kawiarnianych fotelach rozkoszując się pyszną kawą i smacznymi lodowymi  deserami.  

Sobota to ostatni już dzień naszego pobytu na wycieczce, po śniadaniu wyjechaliśmy do 

Łeby, po dotarciu na plażę (a pogodę mieliśmy super), podzieliliśmy się na tych którzy 

chcieli leniuchować  na plaży i na tych którzy byli ciekawi jak wyglądają wydmy. 

Wędrówka po wydmach to nie mała wyprawa, nasi turyści wędrowali szlakiem  około 

10km.  Piasek wywiewany w głąb lądu tworzy przepiękne pustynne widoki, dzięki 

niezwykłemu krajobrazowi mogliśmy nasycić  nasze oczy. W podsumowaniu to  była 

super wycieczka, która na długo w naszej pamięci.     
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 Wycieczka do Ostrowca – W dniach od 26-27 października 2015 roku odbył się wyjazd 

do Ostrowca. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy wraz 

z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Pile spędzili ze sobą 

wspaniały czas. Było ognisko, różne gry i zabawy, spacery i wieczorna dyskoteka. 

Centralnym wydarzeniem był udział we Mszy Świętej, którą w intencji uczestników 

i opiekunów obu placówek odprawił ks. dr Piotr Szczepaniuk – Dyrektor ośrodka 

w którym gościliśmy. Ubogaceni pięknem miejsca i spędzonego w nim czasu wróciliśmy 

do naszych ośrodków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabawy taneczne:  

 

 Zabawa Karnawałowa   - 05.02.2015r. po raz kolejny odwiedzili nas nasi zaprzyjaźnieni 

goście Słuchacze Szkoły Policji w Pile przywożąc nam drobne upominki w postaci 

słodyczy, maskotek oraz sprzętu sportowego. Z racji trwania karnawału uczestnicy 

Warsztatu przebrani w stroje karnawałowe przygotowali świetną zabawę taneczną, do 

której włączyli się również zaproszeni goście. Na koniec odbyła się  prezentacja strojów 

karnawałowych, których oceny i wyboru dokonali policjanci. W przerwie zorganizowany 

był dla wszystkich pyszny  poczęstunek. 
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 Zabawa Andrzejkowa – 27.11.2015r.  (piątek) w WTZ Caritas w Leżenicy odbyły się 

Andrzejki. W zabawie uczestniczyli zaproszeni goście ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy Caritas z Piły oraz nasi uczestnicy.  W trakcie imprezy oprócz wróżb 

andrzejkowych odbyła się między ośrodkami konkurencja kulinarna, polegającą na 

przygotowaniu surówki oraz pysznych kanapek. Nie zabrakło również skocznej muzyki 

oraz pysznej degustacji.  
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 Zawody sportowe:  

 

 XIII Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych w Pile –  16.01.2015r. 

zorganizowany przez WTZ „CARITAS”  przy Parafii p.w. St. Kostki w Pile. Drużyna 

w składzie dwóch osób plus terapeuta godnie reprezentowali placówkę. Atrakcją 

spotkania była dyskoteka oraz poczęstunek w postaci pizzy oraz napojów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wiosennna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Szydłowie   - 16.05.2015r. (sobota) 

odbyły się Powiatowe Wiosenne Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. 

Janusza Korczaka w Szydłowie. Drużyna uczestników WTZ Caritas w Leżenicy 

w pięcioosobowym składzie  wzięła udział w sześciu konkurencjach sportowych. 

Rywalizowało ze sobą dziesięć zespołów. Walka między drużynami była niezwykle 

zacięta, a nasza ekipa bardzo zdeterminowana i gotowa do trudnej rywalizacji. 

Z zawodów wróciliśmy z uśmiechem na twarzy  i dużym pucharem w ręku. 
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 VII Turniej Sportowo - Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych w Pile - 23.06.2015r. 

grupa naszych uczestników wraz z opiekunem udała się na VII Turniej Sportowo-

Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych  w  Szkole Podstawowej nr 12 w Pile. Drużyna 

sportowa godnie reprezentowała placówkę. Nie zabrakło też atrakcji, jedną z nich był 

pokaz tańca towarzyskiego. Każdy z uczestników skorzystał z przygotowanego 

poczęstunku. Na koniec otrzymaliśmy upominki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Piknik Wędkarski nad Jeziorem w Kaczorach W dniu 25.06.2015r. został 

zorganizowany przez WTZ przy DPS w Rzadkowie i Koło Wędkarskie Kaczory  V Piknik 

Wędkarski. Nasza drużyna w raz z opiekunem brała czynny udział w profesjonalnych 

zawodach wędkarskich. Atrakcją dodatkową były gry i zabawy, relaksacja na łonie natury 

oraz pyszny poczęstunek.   
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 III Powiatowe Zawody Wędkarskie dla Osób Niepełnosprawnych -  20.08.2015r. na 

jeziorze w Młotkówku odbyły się III Powiatowe Zawody Wędkarskie dla Osób 

Niepełnosprawnych z Domów Pomocy oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

terenu Powiatu Pilskiego. Zawody odbyły się pod patronatem Starosty Pilskiego 

Franciszka Tamasa. Nasi uczestnicy w klasyfikacji drużynowej zajęli IV miejsce. 

W kategorii indywidualnej pan Andrzej  zdobył III miejsce. Zawody były przygotowane 

na wysokim poziome, któremu towarzyszył bardzo przyjazny klimat, życzliwości 

i serdeczności. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród miał miejsce ciepły posiłek. 
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 Turniej Mikołajkowy Osób Niepełnosprawnych w Kaczorach – 05.12.2015r. 

Pięcioosobowa drużyna  w składzie Jasiu, Krzysiu Z., Basia, Krzysiu B., Łukasz godnie 

reprezentowała placówkę. Na koniec zawodów każdy z uczestników otrzymał 

mikołajkową paczkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezentacja twórczości artystycznej 

 Kiermasz Wielkanocny -  W Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie dnia 

22.03.2015r. odbył się Gminny Kiermasz Wielkanocny pod hasłem „W Kręgu Tradycji 

Wielkanocnych” połączony z warsztatami. W spotkaniu uczestniczyły sołectwa Gminy 

Szydłowo oraz Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS w Leżenicy. Tłumnie przybyli 

mieszkańcy mogli podziwiać rękodzieła wielkanocne, zapoznać się z technikami 

zdobienia jaj, robienia palm wielkanocnych, bibułkarstwa oraz wikliny papierowej. 

Naszym zadaniem była dekoracja stołu wielkanocnego, na którym zostały ustawione 

potrawy wielkanocne. Przybyli goście mogli zakupić rękodzieła jak również skorzystać 

z degustacji potraw.  
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 Agro Targi Połączone z III Krajową Wystawą „Miasto Ogród” - 19.04.2015r. (sobota) 

braliśmy udział w Agro Targach  - wystawie zorganizowanej  na Pilskiej Wyspie. 

W dniu tym mieliśmy okazję zaprezentować prace wykonane przez naszych 

uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy  - 13.12.2015r. w Świetlicy Wiejskiej w Szydłowie  odbył 

się  Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez Centrum Upowszechniania Kultury 

w Szydłowie. W dniu tym można było zakupić ozdoby bożonarodzeniowe a oprócz tego 

degustować potrawy i wypieki  wigilijne wykonane przez Sołectwa Gminy Szydłowo. 

Podczas imprezy mogliśmy  zaprezentować prace wykonane przez naszych uczestników. 

Byliśmy również  odpowiedzialni za dekorację stołu bożonarodzeniowego.  
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 Przedstawienia muzyczno-teatralne: 

 

 Spektakl muzyczny - 26.03.2015r.  (czwartek) pojechaliśmy do Centrum Charytatywno-

Opiekuńczego Caritas  w Pile na spektakl muzyczny przedstawiający tradycje i symbolikę 

świąt Wielkiej Nocy, w którym udział mieli również uczestnicy. Artystyczno-edukacyjna 

chwila z „Okrzykiem Radości” prowadzonym  przez Panią Agnieszkę Kopacz i Pana 

Piotra Belak pozwoliła w sposób edukacyjny i zabawny spędzić czas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uroczystości integracyjne:  

 

 Spotkanie z leśniczym - 19.03.2015r.  (czwartek) w WTZ w Leżenicy odbyło się 

spotkanie uczestników warsztatu z Leśniczym Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.  Nasz 

gość opowiadał o ekologii lasu, o zwierzętach zamieszkujących jego teren oraz ich 

zwyczajach. Przedstawił sposoby  niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu 

zimy. Wspomniał również o obowiązkach i odpowiedzialności  człowieka  

w dbaniu o środowisko leśne.  
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 Wizyta słuchaczy Szkoły Policji z Pile  - 29.04.2015r. przedstawiciele słuchaczy 

poszczególnych kompanii Szkoły Policji w Pile odwiedzili naszą placówkę zapoznając się 

z jej funkcjonowaniem. W trakcie pobytu nie zabrakło wspólnej zabawy tanecznej oraz 

smacznego poczęstunku. Atrakcją przygotowaną przez Pana Piotra Gos, słuchacza kursu 

specjalistycznego dla techników kryminalistyki było przeprowadzenie warsztatów 

kryminalistycznych. Udział w tego rodzaju zajęciach  dla naszych uczestników był niezłą 

zabawą i  przygodą 

 

  



26 

 

 Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – 29.05.2015r.  odbył się XII Powiatowy Dzień 

Godności Osoby Niepełnosprawnej w Pile.  W uroczystości wzięli udział  licznie 

zaproszeni goście,  osoby niepełnosprawne i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

ŚDS Caritas z Piły oraz delegacja Domów Pomocy Społecznej. Obchody święta 

rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Pile. Następnie licznie 

zgromadzony tłum korowodem przeszedł na dalszą część uroczystości, która miała 

miejsce na pilskiej wyspie. Na scenie  uczestnicy mogli zaprezentować swoją twórczość 

teatralną. Oprócz pokazów artystycznych nie zabrakło również tańców i pysznego 

poczęstunku. Na stoiskach można było zakupić prace wykonane przez naszych 

uczestników.  
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 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu - W sobotę 20.06.2015r. 

odbyła się III Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin 

 i Wolontariuszy w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Patronat honorowy 

nad pielgrzymką objął JE Bp Diecezjalny Edward Dajczak.  Tłumnie zgromadzeni 

pielgrzymi mieli możliwość uczestnictwa w konferencji prowadzonej przez  Ks. Prałata 

Stanisława Łady diecezjalnego duszpasterza osób chorych i niepełnosprawnych. 

Uroczysta Eucharystia odbyła się pod przewodnictwem JE Bp Edwarda Dajczak. W tym 

roku każda przybyła grupa, podarowała  w darze ołtarza Matce Bożej Skrzatuskiej serce 

wykonane własnoręcznie jako symbol naszej  miłości. Po ceremonii kościelnej nastąpiła 

krótka przerwa „chwila dla przyjaciela” a następnie odbyło się czuwanie modlitewne ze 

śpiewem i katechezą  Ks. Prałata Stanisława Łady. Na zakończenie pielgrzymki wszyscy 

udaliśmy się na ciepły posiłek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wizyta Słuchaczy Szkoły Policji - 26.06.2015r. mieliśmy okazję gościć Słuchaczy Szkoły 

Policji z Piły. Goście obdarowali nas słodkimi smakołykami.  W dniu tym 

zorganizowaliśmy świetną zabawę taneczną. Nie zabrakło również smacznego 

poczęstunku.  
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 Piknik z noclegiem - W dniach 29-30.06.2015r. już po raz czwarty w naszym WTZ 

Caritas w Leżenicy odbył się piknik z noclegiem. W piknikową atmosferę włączyli się 

nasz Ks. Dyrektor,  uczestnicy i kadra  ŚDS z Piły. Miłym zaskoczeniem były dla nas 

odwiedziny  naszej  byłej Pani Psycholog Ewy. Nie zabrakło również naszych 

wspaniałych przyjaciół Pani Kasi i Pana Waldka, którzy osłodzili nam nasz pobyt 

przywożąc  pączki oraz prezentując  nam motolotnie.  Cała impreza rozpoczęła się 

ogniskiem z pieczeniem kiełbasek i kaszanki. W między czasie każdy z uczestników mógł 

z korzystać z różnych konkurencji prowadzonych przez terapeutów.  Nie zabrakło 

również muzyki. Na nocleg zostali tylko nasi uczestnicy. Wieczorem dla bardziej 

wytrwałych został wyświetlony film. Mniej wytrwali poszli spać. Następnego dnia po 

śniadaniu został wyświetlony pokaz slajdów ze zdjęciami z naszych uroczystości, 

wycieczek, zawodów itp.  
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 Dzień Pieczonego Ziemniaka - 30.09.2015r. WTZ Caritas odbył się „Dzień pieczonego 

ziemniaka”. Odwiedzili nas zaprzyjaźnieni goście ze Szkoły Policji w Pile oraz uczestnicy 

i kadra ze Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Pile. Przed naszym ośrodkiem   

zapłonęło duże ognisko, zapachniały smażone na kijach kiełbaski,  a w popiele piekły się 

ziemniaki. Dzień ten był okazją do brania udziału w różnych konkurencjach 

przygotowanych przez terapeutów. Nie zabrakło również zabawy tanecznej tym razem na 

świeżym powietrzu  
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B) RECHABILITACJA ZAWODOWA  

 

Trening zawodowy w naszej placówce uwzględniał następujące umiejętności:  

 

 Analiza zagadnień asertywności: 

 postawa wobec bycia osobą asertywną; 

 postawa wobec siebie; 

Myśli, które utrudniają uznać własną wartość( negatywne myślenie o sobie, 

wyolbrzymianie problemów, egocentryczne spojrzenie na wypadki życiowe, przekonanie, że 

życie jest czarno-białe, pogląd, że jest się przypadkiem beznadziejnym lub trudnym do 

obrony); 

 pomocne sposoby radzenia sobie z myślami, 

 asertywne zachowanie jako pozytywna afirmacja samego siebie, która także 

dowartościowuje innych ludzi w twoim życiu, 

 dziesięć kluczowych cech asertywnego zachowania: 

 umożliwia autoekspresję 

  cechuje się respektowaniem praw innych osób, 

 jest uczciwe, 

 jest bezpośrednie i stanowcze,  

 zrównuje obie strony i pozwala każdej z nich osiągnąć korzyści,  

 jest werbalne, włączając w to sam komunikat (uczucia, prawa, fakty, opinie, 

żądania, granice),  

 jest niewerbalne, włączając  w to styl komunikatu (kontakt wzrokowy, głos, 

postawa, wyraz twarzy, gesty, dystans, wyczucie czasu, płynność, słuchanie),  

 jest adekwatne do osoby i sytuacji, 

 jest odpowiedzialne społecznie,  

 jest wyuczone, a nie wrodzone. 

 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem: 

 Sposoby widzenia stresu, 

 Definiowanie stresu, 

 Reakcje na stres (forma warsztatowa), 

 Jak reagujesz w sytuacjach stresowych? 

 Osiąganie stanu równowagi (forma kwestionariusza), 

 Czy jesteś podatny na stres? 



31 

 

 Ćwiczenie modelu samokontroli uwzględniające: 

 trening samoobserwacji – autodiagnoza zachowań i ich  konsekwencji, 

 autodiagnoza i uświadomienie sobie wewnętrznych doznań w określonych 

sytuacjach społecznych, 

 trening samo wzmacniania – stosowanie samo nagradzania, 

 budowanie poczucia wewnętrznej kontroli. 

 

 Terapia behawioralna: 

 tworzenia warunków uczestnictwa w terapii i analizie potrzeb uczestnika, 

 poznanie niefunkcjonalnych strategii radzenia sobie  w sytuacjach trudnych 

i problemowych, 

 uczenie się nowych sposobów radzenia z trudnościami, co pozwala ograniczyć 

poczucie zniechęcenia, beznadziejności, niskiej samooceny, 

 zmniejszenie postawy bezradności wobec przewlekłych objawów psychotycznych 

(zwłaszcza omamów, urojeń), 

 ograniczenie uogólnionych schematów poznawczych, związanych 

z zakodowanymi przekonaniami dotyczącymi siebie i innych, wywołującymi 

reakcję lęku czy depresji, 

 zwiększenie zrozumienia całości programu leczenia oraz współdziałania w nim, 

aby ograniczyć nieprzystosowanie społeczne, ryzyko nawrotów oraz poprawić 

współpracę ze specjalistami. 

 

Rozwijanie umiejętności zawodowych odbywało się poprzez: 

 

1. Zajęcia w poszczególnych pracowniach oraz podczas sezonowych prac w ogrodzie 

i na terenie placówki; 

2. Warsztaty asertywności, samokontroli oraz trening radzenia sobie ze stresem 

prowadzone przez psychologa; 

 analiza zagadnień asertywności, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

 ćwiczenie modelu samokontroli uwzględniające, 

 terapia behawioralna 
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3. Kontynuacja udziału  w projekcie: „Spektrum możliwości osoby niepełnosprawnej” 

Poprzez udział w projekcie uczestniczy mieli możliwość korzystać z różnego rodzaju 

szkoleń m. in. doradca zawodowy, psycholog, warsztaty przedsiębiorczości, kursy 

zawodowe, pośrednictwo pracy, wizyty w różnych zakładach pracy, praktyki.  
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W Warsztacie Terapii Zajęciowej poza stałymi zajęciami w pracowni uczestnicy mogą 

korzystać z dodatkowych zajęć dostosowanych do ich możliwości i umiejętności: 

 pomoc w pracach biurowych (4) -  pomoc w przygotowaniu listy obecności, 

przepisywanie na komputerze i przygotowywanie kartek z informacjami dla 

uczestników, segregowanie dokumentów, układanie do segregatorów, niszczenie 

dokumentów, 

 prace związane z dostarczeniem dokumentów do urzędów (2 osoby),  

 prace porządkowe i naprawcze (ok. 12 osób), 

 przeprowadzanie przez jezdnię uczestników WTZ – utrwalanie umiejętności 

bezpiecznego poruszania się (1 osoba), 

 pomoc przy kiermaszach na imprezach oraz  zorganizowanie na teranie WTZ 

kiermaszu wymiany odzieży używanej (zapoznanie się z praktyczną nauką zawodu 

sprzedawcy i kasjera), prasowanie i pranie ubrań, przygotowywanie stoiska, obsługa 

klienta, praca w przymierzalni (większość osób), 

 praktyki kulinarne w zaprzyjaźnionej Restauracji Zacisze (4). 

 

C) USPRAWNIANIE PSYCHICZNE: 

 

Stymulowanie procesów pamięci: 

Ćwiczenie pamięci korzystnie wpływa na pięć funkcji mózgu: koncentrację, 

spostrzegawczość, słownictwo, sposób wysławiania się oraz sposób przekazywania wiedzy. 

 świadome odbieranie bodźców z otoczenia i dostrzeganie łączących je zależności, 

 nauczenie się samodzielnego przezwyciężania trudności związanych z nauką 

i zapamiętywaniem, 

 przyswojenie strategii rozwiązywania problemów i metod uczenia się, 

 utrwalanie i poszerzanie posiadanej wiedzy, 

 utrwalanie i poszerzanie posiadanych umiejętności, 

 pobudzenie kreatywności poprzez naukę przy wykorzystaniu „wszystkich 

zmysłów”, 

 poprawa zdolności wysławiania się, 

 dostrzeganie własnych zainteresowań i rozwijanie nowych, 

 zwiększanie efektywności poprzez zyskanie przeświadczenia o możliwościach 

i sprawności własnej pamięci, 
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 poprawa zdolności koncentracji, 

 poprawa spostrzegawczości, 

 powiększanie zasobu słów i lepsze jego wykorzystanie, 

 zapewnienie dobrego stylu wyrażania myśli, 

 ułatwienie zaprezentowania posiadanej wiedzy, 

 wyrobienie nawyku powtarzania i konsekwentnego ćwiczenia, 

 praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, 

 codzienne ćwiczenie transferu danych do pamięci długotrwałej. 

 

 

Poszerzenie umiejętności koncentracji uwagi: 

 

 poprawa koncentracji ogólnej – jest ona niezbędna przy wszelkiego rodzaju 

świadomych działaniach np. odkładania jakiegoś przedmiotu w określone miejsce, 

tak, by uniknąć zbędnego poszukiwania; 

 poprawa koncentracji krótkotrwałej – jest ona niezbędna przy intensywnym 

skupieniu podczas realizowania konkretnego zadania; 

 poprawa trwałej rozproszonej koncentracji – niezbędnej w przypadku 

długotrwałego skupienia uwagi na konkretnej sprawie; 

 

Poprawa orientacji przestrzennej. 

Orientacja przestrzenna jest złożonym procesem w wyniku którego człowiek uzyskuje 

i posiada świadomość własnego ciała, świadomość położenia swojego ciała 

w stosunku do otaczającej go przestrzeni, rozumie i praktycznie wykorzystuje wiedzę 

o stosunkach przestrzennych zachodzących między własnym ciałem a innymi osobami 

i obiektami.  

 

Poprawa umiejętności wysławiania się oraz wzbogacanie słownictwa                          

i przekazu werbalnego: 

 U wielu osób używany zasób słów ograniczony jest do języka potocznego 

i terminów zawodowych. W miarę upływu lat lub w wyniku choroby pojawia się 

tendencja do używania coraz bardziej ograniczonej ilości słów. 

 Poprzez sposób wysławiania się rozumiemy właściwy dobór słów, z których 

tworzymy zdania, styl słownej wypowiedzi. 
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 Przekaz jest dzieleniem się z innymi naszą wiedzą i doświadczeniem, tym co 

wiemy, widzieliśmy lub słyszeliśmy. 

 Dodatkowo u  części osób występują różne wady wymowy. Niewskazywanie ich 

oraz brak korekty ze strony zespołu aktywizującego może z czasem spowodować 

ich pogłębienie. 

 

Stymulacja wielozmysłowa: 

 

 pobudzanie zmysłów i wyzwalanie aktywności,  

 doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu, węchu, 

 odprężenie, relaks i wyciszenie emocjonalne,  

 łagodzenie stresów,  

 rozwój poprzez zabawę, 

 „świeże” postrzeganie świata, bardziej spontanicznie i osobiście,  

 stworzenie świata przeżyć, w którym osoba czuje się dobrze, i w którym może być 

sama ze sobą,  

 przedmioty S.D.Ś. pozostawiają swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas 

koncentrowania się na nich, 

 poznawanie świata według własnej metody poprzez aktywację zmysłów, na 

podstawie własnego tempa i własnej decyzji, 

 pogłębienie i intensyfikowanie kontaktu, co wpływa bardzo pozytywnie na więzi 

już istniejące oraz daje szanse na powstanie nowych, 

 rozwój procesów poznawczych, 

 aktywizacja poprzez bodźce na zmysły, 

 zajęcia odbywają się w Sali Doświadczeń Świata 

 

D) REHABILITACJA RUCHOWA, PSYCHORUCHOWA I ZDROWOTNA 

Uważamy, iż stymulacja do ćwiczeń ruchowych jest istotnym elementem 

procesu rehabilitacji. Odpowiedni kontakt, atmosfera podczas zajęć wpływa 

mobilizująco na aktywność ruchową uczestników.  
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Rehabilitacja ruchowa odbywa się głownie poprzez:

 rehabilitację indywidualną ukierunkowaną na specyficzne potrzeby danej osoby 

 zajęcia grupowe na sali gimnastycznej z fizjoterapeutą 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne 

 doskonalenie chodu na bieżni 

 masaż klasyczny 

 zajęcia sportowe w mini – siłowni 

 turystykę pieszą 

 przygotowywanie się do różnych konkursów sportowych 
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Forma rehabilitacji psychoruchowej jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, 

czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.  

W ramach hipoterapii uczestnicy korzystali z  Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji 

w Stobnie oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego Zabajka 2 w Złotowie. 
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Opieka medyczna - Opiekę medyczną nad uczestnikami sprawuje pielęgniarka, która udziela 

doraźnej pomocy medycznej, podaje zlecone przez lekarza leki, dokonuje pomiaru ciśnienia 

krwi, glukozy i wagi ciała. Dba o zaopatrzenie apteczki w materiały opatrunkowe, prowadzi 

edukację dotyczącą m.in. profilaktyki chorób, promowania zdrowego stylu życia. Utrzymuje 

kontakt z lekarzem prowadzącym i rodzicami. Pełni opiekę medyczną na wycieczkach 

i imprezach organizowanych przez warsztat. 
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E) INNOWACYJNE FORMY REHABILITACJI: 

 

 

Plastyko-terapia: 

Plastyko-terapia jest najczęstszą formą wykorzystywaną w artterapii. Wspomaga 

proces terapeutyczny jak również rozwój osobisty. Ta forma terapii pomaga w odkrywaniu 

uzdolnień oraz rozwija zainteresowania i predyspozycje. W ramach naszej rehabilitacji 

wykorzystujemy różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźbę grafikę komputerową 

collage oraz różne techniki łączone. Uczestnicy poprzez sztukę odzwierciedlają swoje lęki 

obawy i skryte emocje co pomaga im zmniejszyć napięcie i niepokój. W procesie 

powstawania działa nie istotny jest poziom i technika tylko pasja z jakom jest tworzona. 

Każda bowiem praca jest wyjątkowa i piękna.  

 

Filmoterapia: 

Stosowana w WTZ Leżenica do celów rewalidacyjnych, profilaktycznych oraz 

ogólnorozwojowych. Nie usuwa objawów choroby, ale dostarcza wsparcia psychicznego, 

stanowiącego fundament rozwoju i zdrowia uczestników.  

Funkcje filmoterapii, które wspomagają nasza pracę to: 

- wychowawcza  

- rozwojowa 

- poznawczo-stymulacyjna 

- komunikacyjna i ekspresyjna 

- kulturotwórcza 

- rekreacyjna 

- terapeutyczna 

 

 

Hortiterapia  

Praca w ogrodzie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, uprawianie 

i hodowanie roślin. 
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F) WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW 

 

Traktowana jest przez nas jako  forma uspołecznienia oraz wsparcia rodzin osób 

niepełnosprawnych.  

 Jeden raz w miesiącu organizowane jest zebranie rodziców, które ma charakter: 

 

- informacyjny (wspólne omówienie zadań zrealizowanych, realizowanych oraz 

planowanych); 

 

- edukacyjny (zespół terapeutyczny wspiera rodzinę w kierunku kształtowania zdrowych 

nawyków i postaw względem podopiecznych oraz samego siebie oraz zwraca uwagę na 

istotne aspekty funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych); 

 Wydawanie broszur informacyjnych dotyczących korzystania z różnych ulg 

przysługujących osobą niepełnosprawnym (Vademecum ABC – Informator dla osób 

niepełnosprawnych, 

 Edukacja w formie prezentacji, pogadanki itp. w ramach zajęć warsztatowych 

(psycholog, pielęgniarka i pedagog) 

 Wyrabianie nawyków korzystania z porad i wizyt specjalistycznych (pomoc 

w umawianiu wizyt specjalistycznych w zależności od ich potrzeb). 
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Liczba  uczestników, którzy opuścili Warsztat. 

 

W okresie sprawozdawczym opuścił Warsztat 1 uczestnik z powodów zdrowotnych. Na 

wolne miejsce niezwłocznie przyjęto inną osobę z listy oczekujących. W związku 

z powyższym stan liczebny uczestników nie uległ zmianie. 

 

 

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej 

i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej. 

 

Lp. Nazwa sfery Postęp 
Brak 

zmian 
Regres 

1. 
zaradność osobista i samodzielność 

Stopień zdolności do samodzielnego 

wykonywania czynności życia codziennego 

4 17 4 

2. 

rehabilitacja społeczna 

Umiejętności interpersonalne, w tym 

komunikowanie się oraz współpraca 

w grupie 

4 16 5 

3. 

rehabilitacja zawodowa 

Stopień opanowania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z 

uwzględnieniem sprawności 

psychofizycznej, stopnia dojrzałości 

społecznej i zawodowej oraz sfery 

emocjonalno-motywacyjnej 

2 22 1 

 

 

 

16%

68%

16%

Zaradnośd osobista i samodzielnośd

1. Postęp 2. Brak zmian 3. Regres



42 

 

 
Informacja o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników 

Warsztatu, wobec których dokonano oceny realizacji indywidualnego programu 

rehabilitacji 

 

W roku 2015 Rada Programowa dokonała: 

 ustalenia wysokości przyznanych środków w ramach trening ekonomicznego, 

 dokonania oceny postępów w rehabilitacji przy udziale uczestników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej, 

 półrocznej  oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych; 

 trzyletniej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych  

W roku 2015 dokonano dwóch ocen postępów uczestnika za okres trzech lat. Ocenę 

dokonano w oparciu o Kartę ocen postępów uczestnika uwzględniającą rehabilitację ogólną 

oraz rehabilitację zawodową. Decyzją Rady Programowej na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej §14 pkt.1 i pkt. 3, ocenione dwie osoby zostały zakwalifikowane do 

kontynuowania uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej.  

8%

88%

4%

Rehabilitacja zawodowa

1. Postęp 2. Brak zmian 3. Regres

16%

64%

20%

Rehabilitacja społeczna

1. Postęp 2. Brak zmian 3. Regres
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Uczestnictwo w terapii przedłużono ze względu na: 

 pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji umożliwiającej 

podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy 

chronionej lub na otwartym rynku pracy, 

 pozytywne rokowanie co do rehabilitacji społecznej. 
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Sprawozdanie z wydatków dot. działalność  
Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS w Leżenicy 39 przy C. Ch.-O.  

za rok 2015  

   

 

            
      

L.p
. Rodzaj              zapotrzebowania konto 

 
§ 

PLAN WYKONANIE 

DYN. % 
do planu 

  PFRON 
90% 

POWIAT 
10% RAZEM 

PFRON 
90% 

POWIAT 
10% RAZEM 

  
1. Wynagrodzenie pracowników 404 4010 266 593,79   

266 
593,79 266 593,79   266 593,79 100,00 

  1a Dodatkowe wyn. roczne "13"   4040 20 307,26   20 307,26 20 307,26   20 307,26 100,00 

  1b. Wynagrodzenie bezosobowe   4170               

  2. Narzuty na płace ZUS 405 4110 48 899,76   48 899,76 48 899,76   48 899,76 100,00 

  2a. Fundusz Pracy (2,45%)   4120 5 296,70   5 296,70 5 296,70   5 296,70 100,00 

  
2b. 

Fundusz Emerytur 
Pomostowych   4780               

  
3. Materiały 401 4210 21 079,89 

17 
184,33 38 264,22 21 079,89 17 184,33 38 264,22 100,00 

  

  

biurowe i środki czystości 

  

4210  01 2 501,76 550,00 3 051,76 2 501,76 550,00 3 051,76 100,00 

  materiały do terapii 4210  02 3 771,07 3 300,00 7 071,07 3 771,07 3 300,00 7 071,07 100,00 

  mat. do prac. gospod. dom. 4210  03 5 860,67 881,06 6 741,73 5 860,67 881,06 6 741,73 100,00 

  doposażenie 4210  04 3 043,49 1 667,00 4 710,49 3 043,49 1 667,00 4 710,49 100,00 

  zakup paliwa 4210  05 5 706,47 9 287,24 14 993,71 5 706,47 9 287,24 14 993,71 100,00 

  pozostałe 4210  06 196,43 1 499,03 1 695,46 196,43 1 499,03 1 695,46 100,00 

  
4. Zakup leków i mat. medycznych 401 4230 100,00   100,00 100,00   100,00 100,00 

  
5. Energia 401 4260 1 255,33 

12 
063,08 13 318,41 1 255,33 12 063,08 13 318,41 100,00 

  

  

elektryczna 

  

4260  01 1 088,97 2 976,72 4 065,69 1 088,97 2 976,72 4 065,69 100,00 

  woda 4260  02 166,36 206,30 372,66 166,36 206,30 372,66 100,00 

  ogrzewanie/opał 4260  03   8 880,06 8 880,06   8 880,06 8 880,06 100,00 

  
6. Drobne remonty i naprawy 402 4270   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

  7. Usługi obce 402 4300 5 742,31 2 004,22 7 746,53 5 742,31 2 004,22 7 746,53 100,00 
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transport, dowozy   4300  01             0,00 

  pocztowe   4300  02             0,00 

  badania uczestników   4300  03             0,00 

  usługi różne   4300  04 192,24 1 730,72 1 922,96 192,24 1 730,72 1 922,96 100,00 

  usługi komunalne   4300  05 1 363,92   1 363,92 1 363,92   1 363,92 100,00 

  integracja społeczna   4300  06 1 800,00   1 800,00 1 800,00   1 800,00 100,00 

  usługi bankowe   4300  07 708,75 273,50 982,25 708,75 273,50 982,25 100,00 

  internet   4350 653,46   653,46 653,46   653,46 100,00 

    telefoniczne komórkowe   4360     0,00     0,00 0,00 

    telefoniczne stacjonarne   4370 1 023,94   1 023,94 1 023,94   1 023,94 100,00 

  8. Trening ekonomiczny 409 3110 3 000,00 8 000,00 11 000,00 3 000,00 8 000,00 11 000,00 100,00 

  9. Podróże służbowe 409 4410     0,00 0,00   0,00 0,00 

  

10. 
Ubezpieczenia uczestników i 
mienia 409 4430 1 585,63 3 515,37 5 101,00 1 585,63 3 515,37 5 101,00 100,00 

  11. ZFŚS 405 4440 10 939,33   10 939,33 10 939,33   10 939,33 100,00 

  12. Szkolenia pracowników 405 4700 0,00   0,00     0,00 0,00 

  13. Badania lekarskie 405 4280 100,00   100,00 100,00   100,00 100,00 

  
Ogółem 384 900,00 

42 
767,00 

427 
667,00 384 900,00 42 767,00 427 667,00 100,00 

  

             

 

Dochody własne w WTZ Leżenica 

          

             

             

 
Stan na koncie 

 na dzień 01.01.2015 r. 

Osiągnięte dochody i wydatki 

 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2243,7 

Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki 
Dochody 

(1+2+3+4+5) 

Wydatki 

(2+3+4+5) 

Stan  

środków 

(6-7) 

 

1250   1250     2750,14 1300 893,5 6043,7 3643,64 2400,06 
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Sprawozdanie opisowe  
 Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Leżenicy 39 

 przy C. Ch-O. za  2015 rok   
 

  
Otrzymana dotacja wyniosła 427 667 zł  i obejmuje: 

  

   Środki z budżetu Powiatu na działalność WTZ :  42 767,00       

   Dofinansowanie kosztów działalność WTZ  PFRON:  384 900,00       

  Dochody własne wyniosły 3 800,00 zł. w tym:             

    
 - ze sprzedaży produktów i usług  (o których mowa  w § 10 ust.2 i 3) 
wykonanych przez uczestników warsztatu na zajęciach  terapeutycznych  3 800,00       

                      

  

 
Stan konta dochodów własnych na 31.12.2015 r. wynosi 2 400,06 zł.       

            

  

 
Wykonanie wydatków wyniosło 427 667 zł. i  obejmuje:   

                      

  
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: 
                                Wydatki obejmują:  

266 593,79 

      

        

    Wynagrodzenia  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 256 399,95         

    Nagrody z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego "   10 193,84         

  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 20 307,26       
                      

  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

48 899,76 

      

        

  
  Wykonanie stanowi kwotę naliczonych składek dotyczących ubezpieczenia społecznego 

 od wynagrodzeń pracowników.   

  
§ 4120 Składki na fundusz pracy 

5 296,70 
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Wykonanie stanowi kwotę naliczonych składek dotyczących Funduszu Pracy 
 od wynagrodzeń pracowników. 

  

      

  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 264,22       

  4210 01 Materiały biurowe i środki czystości: 3 051,76         

    w tym : mat. biurowe 776,56         

                środki czystości      2 275,20         

  
4210 02 Materiały do terapii 

 w tym na poszczególne pracownie: 7 071,07         

      - pracownia komputerowo-plastyczna   1 271,47         

      - pracownia stolarsko-rzemieślnicza   2 025,18         

      - pracownia rękodzielniczo-krawiecka 1 833,48         

      - pracownia ogrodnicza 1 940,94         

  
4210 03 Materiały do pracowni gospodarstwa domowego  

i zaradności życiowej 6 741,73         

  4210 04 Zakup doposażenia w tym :   4 710,49         

    Skaner Canon 1 szt.   350,00         

    Telefon Panasonic 1 szt.   189,99         

    Telefaks Panasonic 1 szt.     330,00         

    Dozowniki do mydła 5 szt.   568,88         

    Podajnik mechaniczny do ręczników 1 szt.   339,47         

    Kosz pedałowy SILENT SERENE 1 szt.   125,46         

    Pojemnik na ręczniki 2 szt.   205,98         

    Rolety okienne w kasecie 25 szt.   1 999,98         

    Gaśnica proszkowa 1 szt.   100,86         

    Maty do ćwiczeń 10 szt.   99,90         

    Czajnik IVORY  2 szt.   219,98         

    Mikser z misą ZELMER 1 szt. 179,99         

  4210 05 Zakup paliwa ( dowóz uczestników)   14 993,71         

  4210 06 Pozostałe       1 695,46         
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Zakup części do wymiany w samochodzie, który dowozi uczestników: 
olej, filtry wkłady do filtrów, żarówka itp. paliwo i olej do kosiarki.           

  
§  4230 Zakup leków i mat. Medycznych 

100,00 

      

        

  
§ 4260 Zakup energii 

13 318,41       

    4260 01 energia elektryczna 4 065,69         

    4260 02 woda     372,66         

    4260 03 energia cieplna (opał)   8 880,06         
              

  
§4300 Zakup usług pozostałych 

7 746,53 

      

        

  

  4300 04 
usługi różne: min.: usł. kominiarskie,  
przegląd techniczny samochodu i wymiana opon, 
przegląd kserokopiarki 1 922,96         

  
  4300 05 usługi komunalne: wywóz nieczystości 

 Altvater. 1 363,92         

  

  4300 06 

integracja społeczna : bilety wstępu i część faktur 
za transport podczas wycieczki do Lęborka-Gdyni-
Łeby w dniach 27-29.08.2015 r. zakup biletów do 
kina 1 800,00         

    4300 07 
usługi bankowe: opłacono 
prowadzenie rachunków bankowych  982,25         

    4350 internet: 653,46         

    4370 
usługi telefoniczne stacjonarne: opłacono 
abonament i służbowe rozmowy telefoniczne  1 023,94         

          

  

§ 3110 Trening ekonomiczny -wypłacany uczestnikom zgodnie z regulaminem wewnętrznym  11 000,00 

      

        

  

§ 4430 Ubezpieczenia uczestników i mienia 5 101,00 

      

        

    ubezpieczenie budynku i mienia oraz uczestników     1 701,00       

    ubezpieczenie pojazdu do przewozu uczestników Renault Trafic   3 400,00       
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