SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
I WYDATKOWANYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRAPKOWICACH
ZA ROK 2010

1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki
Zadania jednostki określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz Statucie
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 marca
2003r.

Do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach uczęszcza 30 osób niepełnosprawnych.
Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ wg schorzenia wiodącego:
• upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym – 4 osób,
• upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym – 1 osób,
• choroby psychiczne -9 osób,
• choroby neurologiczne - 5
• niepełnosprawność sprzęŜona – 11 osób w tym:
-upośledzenie umysłowe i choroby endokrynologiczne:1 osoba
-choroby psychiczne i upośledzenie narządu ruchu:1 osoba
-choroby psychiczne i choroby neurologiczne: 1 osoba
- upośledzenie narządu ruchu i choroby neurologiczne: 1 osoba
- upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne: 2 osoba
- choroby psychiczne i epilepsja: 1 osoba
- upośledzenie umysłowe i epilepsja: 2 osoby
- upośledzenie umysłowe i choroby neurologiczne: 1 osoba
- zaburzenia mowy i układu krąŜenia: 1 osoba
Stopień niepełnosprawności wg orzeczenia:
 znaczny stopień niepełnosprawności – 16 osób,
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 14 osoby,

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) realizował w 2010r. załoŜenia programowe z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z
5 gmin Powiatu Krapkowickiego:
1) Gmina Krapkowice - Krapkowice
- Otmęt
- Pietna
- śywocie
- Rogów Opolski
- Dąbrówka G.
2) Gmina Zdzieszowice –
-Zdzieszowice
- Krępna
3) Gmina Strzeleczki –
- Strzeleczki
- Kujawy
4) Gmina Gogolin
- Gogolin
5) Gmina Walce

13 osób:
3 osoby
5 osób
1 osoba
2 osoby
1 osoba
1 osoba
8 osób:
6 osób
2 osoby
3 osoby
2 osoby
1 osoba
3 osoby
3 osoby
3 osoby

- Walce

1 osoba

- BroŜec

2 osoby

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2010r.realizował swoje zadania statutowe min. na
podstawie ramowych programów terapeutycznych(roczne i miesięczne) dla poszczególnych pracowni
i zespołów, w ramach terapii zajęciowej, psychoterapii, fizjoterapii i edukacji zdrowotnej. Zajęcia dla 30
uczestników WTZ prowadzone były w 5 osobowych grupach w 6 pracowniach, gdzie realizowano
tematykę bezpośrednio związaną z daną pracownią w ramach treningów:
1) trening umiejętności Ŝycia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego,
a)zajęcia prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego: mające na celu kształtowanie i
rozwijanie czynności związanych z samoobsługą i zaradnością osobistą

poprzez::

-zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego, ich obsługą i zasadami
bezpieczeństwa przy ich uŜytkowaniu
-trening kulinarny – planowanie prac ,przygotowanie prostych i złoŜonych posiłków przy
zachowaniu podstawowych zasad higieny Ŝywienia i kształtowania zdrowego stylu Ŝycia,
- trening budŜetowy – codzienne planowanie i dokonywanie zakupów dla potrzeb pracowni,
2) trening umiejętności praktycznych i zawodowych,
-zajęcia prowadzone w pracowniach:
•

krawieckiej (np. szycie ręczne i maszynowe, malowanie na tkaninie, malowanie
włóczką ,łączenie technik itp.),

•

haftu i tkactwa (np. nauka i ćwiczenie ściegu ; za igłą , łańcuszek, atłas , krzyŜykowy,
nauka haftu węzełkami francuskimi, wykonanie biŜuterii itp.),

•

prac technicznych ( np. nabywanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się
narzędziami elektrycznymi , wbijania gwoździ , wkręcania śrub itp. )

3) trening z zakresu arteterapii (pobudzanie twórczości plastycznej i ceramicznej, odkrywanie i
praca nad rozwojem uzdolnień plastycznych i innych)
- zajęcia prowadzone w pracowniach :
•

ceramicznej ( np. praca z gliną , malowanie odlewów gipsowych, praca z modeliną ,
z masą solną, rycie w płytce gipsowej , decupage itp.),

•

plastycznej ze stanowiskiem informatycznym ( np. papieroplastyka, szkicownictwo,
malowanie farbami, kredkami, aerozolem w sprayu, malowanie po szkle, zajęcia z
komputerem itp.)

Prowadzono równieŜ zajęcia z zakresu nabywania umiejętności interpersonalnych, pobudzania i
rozwijania procesów psychoruchowych z zakresu zaradności osobistej i samodzielności,
załatwiania spraw w urzędach i instytucjach

Realizacja zadań dot. uczestnictwa w Ŝyciu społeczności WTZ i integracji ze środowiskiem
lokalnym i ponadlokalnym oraz zajęć z kulturotechniki odbywała się na organizowanych
spotkaniach, zajęciach, imprezach, uroczystościach, wyjazdach i wycieczkach:
-wycieczki, pikniki, zawody sportowe, imprezy sportowe :

Wycieczki :
•

-06.07.2010r.-Wycieczka do Krasiejowa do JuraParku

•
•

-13.07.2010r- Wycieczka do groty solnej w Kamieniu Śląskim
- 07.10.2010r- Wycieczka do Lublińca do Wycieczka Pułku Specjalnego „Komandosów” w
ramach „Otwartych Drzwi Koszar”
• -13-14.10.2010r.Wycieczka dwudniowa- Tyniec-Bochnia-Nowy Wiśnicz-Kalwaria
Zebrzydowska
Wycieczki rowerowe:
• - 30.06.2010-Obrowiec
• -10.07.2010r.-Rajd Rowerowy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Krapkowickie Rowerki”
Zawody sportowe, imprezy sportowe:
• -19.04.2010-Wyjazd na MATP do Kędzierzyna w ramach Olimpiad Specjalnych
• -21.04.2010-Biegi przełajowe w Raszowej
• -28.04.2010-Wyjazd na zawody piłki noŜnej do Kędzierzyna w ramach Olimpiad
Specjalnych
• -19.10.2010- V Regionalne Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
Organizator – Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach i Publiczna Szkoła
Podstawowa NR 1 w Krapkowicach
• -cotygodniowe( wtorki) zajęcia sportowe w Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach
• -od marca 2010r(piątki) zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne na basenie „Delfin” w
Krapkowicach
-zabawy, przeglądy twórczości artystycznej, kiermasze, imprezy, akcje, konkursy itp.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Oświetlenie boŜenarodzeniowe” oglądanie domu p.Jasika -05.01.2010r
Zabawa karnawałowa-12.02.2010r.
Kulig w Pietnej-16.02.2010r
Udział w Plebiscycie „Najlepszy z Najlepszych w Zdzieszowicach - 11.03.2010r.
Kiermasz Wielkanocny-21.03.2010r.
Śniadanie Wielkanocne- 08.04.2010r.
Międzynarodowe Targi Turystyki w Opolu-06.05.2010r.
Impreza Integracyjna z uczniami Szkoły Podst. Nr2 w Gogolinie-17.05.2010r.
Dzień Opiekuna „-01.06.2010r.
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych –16.06.2010r.-organizowany
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach
Zajęcia na polu golfowym -22.07.2010r.
Piknik Integracyjny w Kędzierzynie-KoŜlu-17.09.2010r.
Udział w Konkursie wiedzy p/poŜ. – Olesno -12.10.2010r.
Udział w konkursie „II Wojna Światowa” w Lewinie Brzeskim -23.10.2010r.
Święto Dyni-Hallovin – 28.10.2010r.
Zabawa andrzejkowa – 30.11.2010r.
Kiermasz BoŜonarodzeniowy – 05.12.2010r
Wigilia -21.12.2010r.

W związku z podejmowaniem dodatkowych zadań przez poszczególnych terapeutów uczestnicy WTZ
brali udział w róŜnorodnych formach zajęć poza warsztatowych tj. udział w zawodach sportowych
Sekcji „Pąkole” w ramach Olimpiad Specjalnych otrzymując medale, dyplomy, nagrody.
RównieŜ w innych dziedzinach uczestnicy WTZ brali udział, osiągając wyróŜnienia, nagrody np. :
• Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych –16.06.2010r.-organizowany
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach,
• Udział w Konkursie wiedzy p/poŜ. – Olesno -12.10.2010r.
• Udział w konkursie „II Wojna Światowa” w Lewinie Brzeskim -23.10.2010r.

Obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, oraz ustaleń Rady Programowej było
ponadto:

•dokonanie rocznej oceny postępów z zakresu terapii społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych – uczestników WTZ i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji :
( za rok 2009) i półrocznej ( lipiec 2010)
• weryfikacja indywidualnych planów terapeutycznych podopiecznych WTZ po dokonanej
rocznej ocenie uczestników WTZ
• pomoc w usamodzielnieniu uczestników poprzez wyszukiwanie ofert pracy, przeprowadzenie
rozmów z pracodawcami w celu moŜliwości podjęcia pracy przez uczestników WTZ;

( W ramach prób wdraŜania w rynek pracy jedna z uczestniczek WTZ została od listopada 2009r.
przyjęta na staŜ do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach, na podstawie podpisanej
umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach. PowyŜszy staŜ został przedłuŜony do
kwietnia 2010r. Kolejna uczestniczka podjęła pracę , ale w związku z nawrotem objawów choroby
musiała przerwać zatrudnienie. Po rehabilitacji w ramach WTZ podejmie ponownie próby podjęcia
pracy.RównieŜ przeprowadzono rozmowy na temat moŜliwości podjęcia staŜu zawodowego w NZOZ
Krapkowice na ul. Jagiellońskiej dla kolejnej uczestniczki
• współdziałanie z innymi Warsztatami w celu wymiany doświadczeń i promowanie gminy
Krapkowice;

W Warsztacie Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest:
13 pracowników w tym:
8 pracowników pionu terapeutycznego:
4 starszych terapeutów na 1/1 etatu,
1 terapeuta na 1/1 etatu
1 instruktor terapii zajęciowej
1 fizjoterapeuta na 1/1 etatu,
1 psycholog na ¼ etatu)
3 pracowników administracji:
kierownik na 1/1 etatu,
główny księgowy na 3/4 etatu
referent ds. adm.-kadrowych na 0,63 etatu)
2 pracowników obsługi
kierowca na 1/1 etatu
sprzątaczka na 1/4 etatu)
Kierownik jednostki zatrudniony jest na zasadzie powołania, z pozostałymi pracownikami zawarta
została umowa o pracę. 9 zatrudnionych ma wykształcenie wyŜsze, 4 zatrudnionych ma wykształcenie
średnie .

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2010r. otrzymał na swoją działalność środki
finansowe z Gminy Krapkowice, które zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym
wydatków budŜetowych na 2010r.na kwotę 62.586,70 zł

Informacja o wydatkowanych środkach finansowych przekazanych
przez Gminę Krapkowice na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
od 01.01. 2010 r. do 31.12.2010 r
w § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

39.295,00 zł

w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.307,00 zł

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

6.701,00 zł

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy

1.044,00 zł

w § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia

9.468,99 zł

w § 4300 Zakup usług pozostałych

2.770,71 zł
-------------------Razem
62.586,70 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej nadal uŜytkuje samochód Volkswagen Transporter, który jest
własnością Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i został przekazany na podstawie Zarządzenia
Burmistrza nr 572/2006 z dnia 24.11.2006r , celem dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do
Warsztatu, ze wskazaniem na ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem, przeglądami oraz
eksploatacją a ogólne koszty z tym związane to 29.832,68zł. W tym: kwotę 15.000,00 zł.
sfinansowano ze środków własnych przekazanych przez Powiat Krapkowicki, natomiast kwotę w
wysokości 14.832,68 zł sfinansowano ze środków PFRON.
Informacja o dochodach przekazanych do Gminy Krapkowice przez
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
od 01.01. 2010 r. do 31.12.2010 r
w § 0920 Pozostałe odsetki

18,74zł

- kapitalizacja odsetek za rok 2010

18,74 zł

w § 0960 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pienięŜnej

6.136,00 zł

- dobrowolna składka uczestnika

5.636,00 zł

- darowizna firmy SENTREX z Gogolina

500,00 zł

w § 0970 Wpływ z róŜnych dochodów

545,50 zł

- wpływ z kiermaszy

476,50 zł

- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego

69,00 zł
------------------------Razem

6.700,24 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2010r. otrzymał równieŜ na swoją działalność środki
finansowe pochodzące z budŜetu Powiatu Krapkowickiego, które zostały wydatkowane zgodnie z
preliminarzem stanowiącym załącznik do umowy nr 1/WTZ/2010 zawartej pomiędzy Powiatem
Krapkowickim, a Gminą Krapkowice na kwotę 49.320,00 zł
Rozliczenie roczne zostało przedstawione na podstawie złoŜonego w dniu 07.01.2011r
Sprawozdania zgodnie z zawartą Umową Nr 1/WTZ/2010 r .pomiędzy Powiatem Krapkowickim a
Gminą Krapkowice, a Uchwałą Nr 36/2011 Zarządu Powiatu krapkowickiego z dnia 18 stycznia 2011
roku zaakceptowane.

PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
1)Dowóz uczestników i eksploatacja samochodu,
rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą Warsztatu
2)Wycieczki 3)Koszty materiałów do terapii

związana

z

realizacją

- Pracownia plastyczno – informatyczna
- Pracownia techniczna
- Pracownia krawiecka
- Pracownia ceramiczna
- Pracownia haftu i tkactwa
- Pracownia gospodarstwa domowego

programu
15.000,00zł
5.020,00zł
10.000,00zł
1.000,00zł
1.000,51zł
1.000,00zł
1.000,00 zł
1.000,00zł
4.999,49zł

4)Środki finansowe związane z tzw. „treningiem ekonomicznym -

19.300,00zł

Głównym źródłem finansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w
2010 roku stanowiły środki finansowe otrzymane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w
Krapkowicach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
443.880,00zł (w kwartalnych transzach po 110.970,00 zł.)
I. Roczne rozliczenie kosztów działalności WTZ za 2010 r. – środki PFRON
L.p

I

II
III

IV

Pozycje preliminarza

Wynagrodzenie pracowników Warsztatu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne , oraz naleŜne od
pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS
Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i
niematerialne, związane z funkcjonowaniem Warsztatu
Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu,
związane z realizacją programu rehabilitacyjnego
i niezbędną obsługą działalności Warsztatu
Szkolenia pracowników Warsztatu
związanych z działalnością Warsztatu:

V

Ubezpieczenie uczestników

VI

Ubezpieczenie mienia Warsztatu

Preliminarz
kosztów na
2010r.

Wydatkowano
środki od
początku roku
do 31-12-2010r.

372.00,00 zł

372.00,00 zł

41.252,00 zł

41.252,00 zł

14.832,68 zł

14.832,68 zł

1.463,32 zł

1.463,32 zł

859,00 zł

859,00 zł

1.393,00 zł

1.393,00 zł

1.900,00 zł

1.900,00 zł

VII

Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu

VIII

Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach,
w tym w pracowni gospodarstwa domowego

5.000,00 zł

5.000,00 zł

Środki finansowe związane z tzw „treningiem
ekonomicznym”

3.100,00 zł

3.100,00 zł

IX
X

Niezbędna wymiana zuŜytego wyposaŜenia Warsztatu
lub jego dodatkowe wyposaŜenie

,
2.080,00zł

RAZEM:

443. 880,00 zł

2.080,00zł
443. 880,00 zł

WYNIKI DZIAŁAŃ NADZORCZYCH – KONTROLNYCH WŁASNYCH I OBCYCH

W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana w dniach 23.06 – 25.06.2010 r.
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.
Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie realizowanego przez WTZ programu
rehabilitacji zawodowej i społecznej związanej z uczestnictwem osób niepełnosprawnych oraz
prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na działalność warsztatu za 2009ok.
Uwagi końcowe: Postępowanie kontrolno-sprawdzające, obejmujące 2009 rok, nie wykazało
uchybień w realizacji rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W dniu 16.09.2010 roku przeprowadzona została kontrola przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Krapkowicach( Protokół Nr 25/2010 )

Jak co roku na wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej dokonano przeglądów i badań:
-pomiarów ochrony przeciwporaŜeniowej,
-sprawności technicznej instalacji hydrantowej,
-przegląd i czynności konserwacyjno-rewizyjnym gaśnic.
W ramach kontroli wewnętrznych, co miesiąc kontrolowano dokumentację dot. poszczególnych
pracowni tj. miesięczne plany pracy i tygodniowe programy zajęć w pracowni, oraz zeszyty obserwacji
uczestników.
Dokonano równieŜ oceny 2 pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach
urzędniczych.

WNIOSKI KOŃCOWE I ROKOWANIA
W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy pod względem realizacji zadań statutowych i
płynności finansowej.

Krapkowice, 10.03.2011 r.

Główny Księgowy
Warsztatu terapii Zajęciowej
w Krapkowicach
/-/Edyta Szołtysik

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Krapkowicach
/-/Mirosława Haraf

