WTZ/G/3024-1/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOĝCI
I WYDATKOWANYCH ĝRODKACH FINANSOWYCH
WARSZTATU TERAPII ZAJĉCIOWEJ W KRAPKOWICACH
ZA ROK 2012
1. DziałalnoĞü merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki
Zadania jednostki okreĞlone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajĊciowej oraz Statucie stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 marca 2003r.
Do Warsztatu Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach uczĊszcza 30 osób niepełnosprawnych.
1Rodzaj niepełnosprawnoĞci uczestników WTZ wg schorzenia wiodącego:
upoĞledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym – 3 osoby,
upoĞledzenie umysłowe w stopniu znacznym – 3 osoby,
choroby psychiczne -8 osób,
choroby neurologiczne – 3 osoby
niepełnosprawnoĞü sprzĊĪona – 13 osób w tym:
- upoĞledzenie umysłowe i choroby endokrynologiczne:2 osoby
- choroby psychiczne i upoĞledzenie narządu ruchu:1 osoba
- choroby psychiczne i choroby neurologiczne: 1 osoba
- upoĞledzenie narządu ruchu i choroby neurologiczne: 1 osoba
- upoĞledzenie umysłowe i choroby psychiczne: 1 osoba
- choroby psychiczne i epilepsja: 1 osoba
- upoĞledzenie umysłowe i epilepsja: 2 osoby
- upoĞledzenie umysłowe i choroby neurologiczne:1 osoba
- upoĞledzenie psychiczne i choroby neurologiczne: 1 osoba
- zaburzenia mowy i układu krąĪenia: 2 osoby
1StopieĔ niepełnosprawnoĞci wg orzeczenia:
 znaczny stopieĔ niepełnosprawnoĞci – 17 osób,
 umiarkowany stopieĔ niepełnosprawnoĞci – 13 osób,
Warsztat Terapii ZajĊciowej (WTZ) realizował w 2012r. załoĪenia programowe z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z 5 gmin Powiatu Krapkowickiego:
1) Gmina Krapkowice
- Krapkowice
- OtmĊt
- ĩywocie
- Rogów Opolski
- Dąbrówka G.
2) Gmina Zdzieszowice
- Zdzieszowice
- KrĊpna
3) Gmina Strzeleczki
- Strzeleczki
4) Gmina Gogolin
- Gogolin
-GóraĪdĪe
5) Gmina Walce
- BroĪec

14 osób:
5 osób
5 osób
2 osoby
1 osoba
1 osoba
7 osób:
5 osób
2 osoby
1 osoba:
1 osoba
6 osób:
5 osób
1 osoba
2 osoby:
2 osoby

19 uczestników dowoĪonych było Busem- Volkswagen Transporter, bĊdący własnoĞcią UrzĊdu
Miasta i Gminy w Krapkowicach, który został przekazany w uĪytkowanie WTZ na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Krapkowic nr 572/2006 z dnia 24.11.2006r.,ze wskazaniem na ponoszenie
przez WTZ kosztów związanych z ubezpieczeniem, przeglądami oraz eksploatacją.
W ramach współpracy 6 osób z Gminy Gogolin dowoĪone jest Ğrodkiem transportu tejĪe Gminy.
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Warsztat Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach w 2012r.realizował swoje zadania statutowe min. na
podstawie ramowych programów terapeutycznych(roczne i miesiĊczne) dla poszczególnych pracowni i
zespołów, w ramach terapii zajĊciowej, psychoterapii, fizjoterapii i edukacji zdrowotnej. ZajĊcia dla 30
uczestników WTZ prowadzone były w 5 osobowych grupach w 6 pracowniach, gdzie realizowano
tematykĊ bezpoĞrednio związaną z daną pracownią w ramach treningów:
1)trening umiejĊtnoĞci Īycia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego:
-pracownia gospodarstwa domowego –
1. Trening kulinarny-178 zajĊü w tym:
- przygotowania prostych i złoĪonych posiłków
2. Trening ekonomiczny
-planowanie i wydatkowanie Ğrodków finansowych dla uczestników- 28
3. Planowanie prac:
-w tym dokonywanie zakupów do pracowni
-obsługa AGD,
-zajĊcia porządkowe w tym nauka prania, sprzątania, prasowania) – 178 zajĊü
4. ZajĊcia z zakresu BHP- 11 zajĊü
-pozostałe pracownie:
1.Planowanie i wydatkowanie Ğrodków finansowych na tzw. trening ekonomiczny
(prac. tech.-47, prac. plast.-67,prac.krawiecka-38,prac.haftu-43,prac.ceramiczna -25)
2. Przygotowanie posiłku(Ğniadanie),parzenie kawy, herbaty – codziennie
2)trening umiejĊtnoĞci praktycznych i zawodowych nabywanych przez uczestników w
poszczególnych pracowniach:
- pracownia krawiecka (na podstawie sprawozdania terapeuty)np.:
1. Zapoznanie oraz przypomnienie uczestnikom regulaminu pracowni i zasad BHP
- pierwszego dnia kaĪdego miesiąca
2. Prace z uwzglĊdnieniem pory roku oraz Ğwiąt
3. Wykonywanie prac:
-ozdobnych (obrazy, makaty , stroiki)
-zabawki miĊkkie (maskotki)
-rzeczy uĪytkowe (poduszki, serwetki itp.)
4. Wykonywanie prac metodami:
-przyszywanie aplikacji rĊczne i maszynowe
-szycie rĊczne i maszynowe podstawowymi Ğciegami
-technika warstwowa
-malowidła włóczką
-malowanie na tkaninie
-robótki rĊczne (druty, szydełka)
-ozdabianie ( Ğcieg dziergany, przeplatany, cekiny)
-technika łączenia (malowanie -szycie-wycinanie/ozdabianie)
-oklejanie kartonów
5. Obsługa narzĊdzi – zachowanie bezpieczeĔstwa (klej na gorąco, noĪyce, igły, szpilki)
6. Dyscyplina w grupie
7. Współpraca oraz wzajemna pomoc
8. JakoĞü nie iloĞü – zwrócenie uwagi na dokładnoĞü, starannoĞü
9. KreatywnoĞü, inicjatywa własna - samodzielny wybór pracy
10.Ład i porządek miejsca pracy
11.UmiejĊtnoĞü wykorzystania w pracy darów natury, opakowaĔ, kartonów, makulatury itp.
– coĞ z niczego
12.Posługiwanie siĊ Īelazkiem ( uzupełnienie wody, ustawienie temperatury)
13.Zachowanie etapowoĞci – umiejĊtnoĞü przechodzenia krok po kroku w pracy
14.Wykonywanie prac ( dla chĊtnych!)
-DzieĔ Babci i Dziadka
-DzieĔ Matki i Ojca
-Walentynki
-DzieĔ Chłopca i Kobiet
-ĝwiĊta - prezenty
15.Prace na kiermasze Ğwiąteczne
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16.Doskonalenie czynnoĞci poprzez üwiczenia
17.Estetyka wykoĔczeĔ prac
18.Prace na wystawĊ – współpraca z Biblioteką DzieciĊcą
19.Prace porządkowe – układanie materiałów, sprzątanie, mycie pracowni
20.Planowanie oraz robienie zakupów materiałów do terapii
21.Przygotowanie form – podstawa w krawiectwie -wykrój z zachowaniem lustrzanego odbicia (strona
prawa i lewa)
22.UmiejĊtnoĞü wykorzystania nabytych umiejĊtnoĞci w Īyciu codziennym
-zszycie dziury
-podwijanie spodni
-przyszycie guzika itp.
23.UroczystoĞci – przygotowanie oraz udział (np. Wigilia, Urodziny Uczestników,
DzieĔ Opiekuna)
24.WyjĞcia wg potrzeb uczestnika
- pracownia haftu i tkactwa np.(na podstawie sprawozdania terapeuty):
1. Omawianie regulaminu pracowni oraz zasad BHP – 11
-dbanie o bezpieczeĔstwo własne oraz innych uczestników
-dbanie o narzĊdzia i materiały
-dbanie o porządek na stanowisku pracy, a takĪe w pracowni
2. Planowanie pracy:
-omówienie materiałów i technik wykonania – 11
3. Nauka oraz doskonalenie wyszywania:
-Ğcieg prosty po linii - 88
-Ğcieg „łaĔcuszkowy” - 76
-Ğcieg „maczek” – 67
-Ğcieg „atłasem ” - 46
-dowolny –„własny” – 32
-haft wełniany – 45
-haft gobelinowy – 30
-haft krzyĪykowy – 20
-haftowanie monogramu - 7
4. Prace wykonane technikami łączonymi z wykorzystaniem róĪnych materiałów:
-wyklejanie obrazka(włóczka, materiał, bibuła) – 53
-wykonanie pomponów z włóczki – 14
-malowanie powierzchni – 10
-ozdabianie butelek (masa papierowa, włóczka, ”decoupage”) – 14
-przyszywanie aplikacji – 18
-wykonanie obrazków na styropianie metodą wkłuwania drobnych skrawków materiału – 19
5. Robótki rĊczne:
-szydełkowanie – 20
6. Elementy rĊkodzieła:
-biĪuteria z koralików – 20
-wykonanie przedmiotów uĪytkowych(igielniki, skarpety na prezenty, kartki okolicznoĞciowe
i inne prace na kiermasz) – 35
7.Realizacja własnych pomysłów z zastosowaniem róĪnych technik oraz wykonywanie
upominków okolicznoĞciowych
- pracownia prac technicznych(na podstawie sprawozdania terapeuty):
1. Przestrzeganie zasad BHP oraz regulaminu pracowni
2. Zapoznanie siĊ z narzĊdziami i ich przeznaczeniem
- nauka odpowiedniego posługiwania siĊ narzĊdziami
3. Wyrzynarka stołowa
-zapoznanie siĊ z moĪliwoĞciami jakie daje narzĊdzie
-nauka pracy na maszynie
4. Prace narzĊdziami elektrycznymi
-nauka bezpiecznego posługiwania siĊ oraz wykorzystania narzĊdzi
tj. wiertarka, wyrzynarka rĊczna, wkrĊtaka AKV itp.
5. Praca narzĊdziami rĊcznymi
-nauka bezpiecznego posługiwania siĊ oraz wykorzystania narzĊdzi
tj. piła rĊczna, młotek, obcĊgi itp.
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6. Pirograf
-wypalanie obrazków, odpowiednie zastosowanie narzĊdzia
7. Dobór odpowiedniego materiału do danego typu pracy
8. Samodzielne wykonanie szablonu oraz przeniesienie go na wybrany typ sklejki
9. Malowanie wyciĊtych elementów z drewna
- dobór odpowiedniej kolorystyki oraz wyrobienie estetyki
10.Organizacja dekoracji Ğwiąteczno- kiermaszowych
- pokazanie zdolnoĞci osób niepełnosprawnych
ZajĊcia popołudniowe
1. Pogadanki:
- pozyskiwanie informacji na róĪne tematy związane z zainteresowaniami i potrzebami
uczestników
2. Filcowanie igłami
3. Rebusy i łamigłówki róĪnego rodzaju,
4. WykreĞlanki, krzyĪówki
5. ZajĊcia intelektualne kształtujące wyobraĨniĊ ,zmysł przestrzenny , spostrzegawczoĞü, percepcjĊ wzrokową
3)trening z zakresu arteterapii -(pobudzanie twórczoĞci plastycznej i ceramicznej, odkrywanie
i praca nad rozwojem uzdolnieĔ plastycznych i innych- pracownia ceramiczna (na podstawie dokumentów tej pracowni):
1. Przypominanie i przestrzeganie zasad BHP (co miesiąc)
2. Ozdoby okolicznoĞciowe
3. Malowanie odlewów gipsowych
4. Prace z gliną
5. Malowanie farbami do szkła
6. Przestrzeganie granic, dobór kolorów, odwzorowywanie
7. Łączenie technik
8. Malowanie na folii
9. Wyklejanie wycinanką
10.Wydzieranka na szkle
11.Malowanie palcami
12.Wyklejanie kulkami z bibuły
13. Decopage
14. Kolorowanie obrazków
- pracownia plastyczna ze stanowiskiem informatycznym:(na podstawie sprawozdania
terapeuty-iloĞü bloków)
1. Malowanie kredkami - 72
2. Malowanie wĊglem - 3
3. Malowanie mazakami – 61
4. Malowanie farbami 21
5. ZajĊcia z komputerem - 175
6. Praca z pianką dekoracyjną – 5
7. Papieroplastyka – 59
8. Prace okolicznoĞciowe - 24
9. Obrazki wykonane techniką targanego papieru - 57
10.Zdobnictwo – 9
11.Wyklejanie makaronu – 3
12.Origami - 19
13.WitraĪe - 4
14.Obrazki wykonane techniką kulek z bibuły – 81
15.ûwiczenia :
- czytania ,pisania , podpisu, przepisywania tekstów ,odwzorowywania ,liczenia
16.Szkicownictwo – 19
17.Mozaika – 8
18.Wykorzystywanie darów natury - 13
19.Dekoracje z siana - 2
20.Obrazki wykonane techniką kulek z plasteliny - 49
21.Prace przestrzenne – 2

22.Prace mobilne – 2
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Ponadto dodatkowo prowadzono zajĊcia :
- z zakresu nabywania umiejĊtnoĞci interpersonalnych tzw. wspólnego spĊdzania czasu (wspólne
Ğniadania, degustacja potraw przygotowanych przez uczestników w prac. gospodarstwa domowego,
wspólne ĞwiĊtowanie urodzin uczestników
-pobudzania i rozwijania procesów psychoruchowych (gry, zabawy ogólno-usprawniające,
rozrywki intelektualne, ĞcieĪka dydaktyczna, üwiczenia liczenia, podpisu, czytania i pisania w ramach
zajĊü popołudniowych-Ğwietlicowych) ,zajĊcia i próby teatralne , silwoterapia , a takĪe z zakresu
zaradnoĞci osobistej i samodzielnoĞci w tym załatwienia spraw w urzĊdach i instytucjach.
a takĪe z zakresu zaradnoĞci osobistej i samodzielnoĞci w tym :
- załatwienia spraw w urzĊdach i instytucjach:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach -9
U M i G w Krapkowicach-6
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach - 2
Poczta -3
PCPR-5;
ZOZ-10,
Apteka-5
Bank-7
Sklep TESCO-nauka obsługi kasy samoobsługowej-1
Kwiaciarnia-1
KoĞciół-1
Zakład Fotograficzny-2
Targi Pracy-2
Targi Turystyczne-1
Szpital-8
Biblioteka-2
Trening PKS-7
Punkt skupu złomu i makulatury-7
Szkoła Podstawowa-2
ĝDS-1
oraz trening umiejĊtnoĞci praktycznych-koszenie trawy, porządkowania obejĞcia WTZ,
malowanie 97
Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia
W skład rehabilitacji wchodzi:
1. ûwiczenia oddechowe wykonywane na bieĪąco, kaĪdego dnia
2. ûwiczenia na stepie (üwiczenia aerobowe- elementy aerobiku, stepu) x 4
3. ûwiczenia na przyrządach :
- DRABINKA
- ŁAWECZKA SKOĝNA
- ORBITREK
- STYMULATOR JAZDY KONNEJ
- STEP
- ROWER STACJONARNY
4. Muzykoterapia (relaksacja).
Ma na celu wyciszenie podopiecznych po całym tygodniu pracy x9
5. Relaksacja w skład której wchodzi:
a) seans filmowy x22
b) audycja słuchowa x4
c) aromaterapia x3
6. ûwiczenia rzutno- chwytne x6
7. ûwiczenia skocznoĞciowe
– kształtowanie skocznoĞci, zwinnoĞci, szybkoĞci, siły, wytrzymałoĞci
(obwód üwiczebny)x2
8. ûwiczenia ogólnorozwojowe forma obwodowo- stacyjna x4
9. ûwiczenia ogólno usprawniające z wykorzystaniem przyborów
- wzmacniające poszczególne grupy miĊĞniowe (np. woreczków, lasek, piłek, drabinek
przyĞciennych, ringo,taĞm rehabilitacyjnych itp.) x11
10. ûwiczenia ogólno- usprawniające połączone z rozwijaniem koordynacji wzrokowo ruchowej,
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szybkiego reagowania na działania partnera x7
11. Gra w hokeja halowego, doskonalenie prowadzenia krąĪka, podania i przyjĊcia krąĪka
indywidualnie i w parach x4
12. ûwiczenia w parach
- mające na celu kształtowanie poszczególnych grupy miĊĞniowe oraz mające na celu rozwijanie
współpracy w grupie üwiczebnej- zasady partnerskiej zabawy podczas üwiczeĔ x7
13.Doskonalenie podaĔ, chwytów, celnoĞci rzutu oraz kozłowania z wykorzystaniem piłek x4
14. ûwiczenia ogólnorozwojowe- rozciągające z wykorzystaniem koców x3
15. ûwiczenia ogólnousprawniające, tor przeszkód z wykorzystaniem piłek lekarskich x6
16. Nordic Walking x19
17. Jogging x9
18. Przedstawienie głównych zasad w grze w babingtona x2
19. ûwiczenia ogólnousprawniające na materacach x4
20. ûwiczenia ogólnousprawniajace kształtujące szybkoĞü, zwinnoĞü, wytrzymałoĞü w zabawach
bieĪnych x3
21. ûwiczenia ogólnokondycyjne w formie toru przeszkód, wzmacnianie koĔczyn dolnych i koĔczyn
górnych x7
22. ZajĊcia na stadionie – üwiczenia biegowe, gra w piłkĊ noĪną x1
23. Trening piłki noĪnej i lekkoatletyki
24. Treningi w Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach x3
25. Wyjazdy na basen „Delfin” + odkryty basem w OtmĊcie x17
26. Gry i zabawy ruchowe x9
27. ZajĊcia metodą Weroniki Sherborne–radoĞü ruchu (kształtowanie ĞwiadomoĞci własnego ciała)
x3
28. ûwiczenia ogólnousprawniajace z omijaniem i pokonywaniem przeszkód x2
29. Hokej na sali- doskonalenie umiejĊtnoĞci przyjĊcia, podania krąĪka i wykonanie strzału na bramkĊ
x3
30. Rozwój siły poszczególnych grup miĊĞniowych oraz kształtowanie ogólnej wytrzymałoĞci na
obwodzie stacyjnym x1
31. Doskonalenie elementów gimnastycznych i nauka łączenia ich w całoĞü x1
32. ĝcieĪki dydaktyczno- przyrodnicze x21
Ponadto prowadzone są üwiczenia indywidualne:
1) D. J. wg. listy obecnoĞci m.in.
ûwiczenia bierne obrĊczy koĔczyny górnej i koĔczyny dolnej;
ûwiczenia z obciąĪeniem na koĔczyny górne;
ûwiczenia czynne z oporem na stawy koĔczyn górnych;
ûwiczenia z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych na kkgg;
ûwiczenia motoryki małej;
ûwiczenia na przyrządach; Hemi Flex, atlas na koĔczyny górne z pomocą terapeuty;
ûwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem piłek (nauka chwytania i rzutu piłką) - üwiczenia w
parze z terapeutą;
ûwiczenia ogólnousprawniajace z pomocą terapeuty (np. mostek);
ûwiczenia na materacu wzmacniające poszczególne grupy miĊĞniowe koĔczyn dolnych i koĔczyn
górnych;
Pionizacja x11
MasaĪe koĔczyn dolnych x5
ûwiczenia w wodzie;
2) M. M. wg. listy obecnoĞci m.in.
ûwiczenia z obciąĪeniem na koĔczyny górne i koĔczyny dolne;
ûwiczenia ogólnousprawniajace na materacu z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych;h
ûwiczenia czynne z obciąĪeniem na koĔczyny górne i koĔczyny dolne;
ûwiczenia wzmacniające tułów i obrĊcz koĔczyn górnych;
ûwiczenia czynne z oporem na stawy koĔczyn górnych i koĔczyn dolnych;
ûwiczenia z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych na koĔczyny górne i koĔczyny dolne;
ûwiczenia koĔczyn górnych i dolnych na przyrządach;
ûwiczenia ogólnorozwojowe- tor przeszkód;
ûwiczenia rozciągające;
Ogólnorozwojowe üwiczenia siłowe kształtujące podstawowe cechy motoryczne;
Rozwój siły poszczególnych grup miĊĞniowych oraz kształtowanie ogólnej wytrzymałoĞci na obwodzie
stacyjnym;
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ûwiczenia ogólno usprawniające z wykorzystaniem koca, piłek lekarskich, pachołków, piłki
gimnastycznej;
Nauka efektywnego przyjmowania pozycji stojącej z pozycji kucnej za pomocą kul;
Nauka chodu o jednej kuli;
P.N.F
Muzykoterapia, relaksacja;
ûwiczenia w wodzie;
ĝcieĪki dydaktyczno- przyrodnicze dostosowane do ogólnej sprawnoĞci uczestnika;
SZ.A – zwichniĊcie, skrĊcenie i naderwanie stawów i wiĊzadeł na poziomie nadgarstka i rĊki - po
zdjĊciu usztywnienia zostały wykonane üwiczenia na wysokoĞci nadgarstka, czynne paliczków z
wykorzystaniem przyborów gimnastycznych;
Zabiegi:
Fizykoterapia na okreĞloną jednostkĊ chorobową – na proĞbĊ podopiecznego po uprzednim
wykluczeniu przeciwwskazaĔ x 13
L.I – zalecenie lekarskie na krĊcz karku (masaĪe, üwiczenia na obrĊcz barku i szyjĊ).
Ze wzglĊdu na nieobecnoĞü uczestniczki w WTZ zabiegi wykonywane były w iloĞci x5
Realizacja zadaĔ dot. uczestnictwa w Īyciu społecznoĞci WTZ i integracji ze Ğrodowiskiem
lokalnym i ponadlokalnym oraz zajĊü z kulturotechniki odbywała siĊ na organizowanych
spotkaniach, zajĊciach, imprezach, uroczystoĞciach, wyjazdach i wycieczkach:
-zawody sportowe, imprezy sportowe, wycieczki, zabawy ,przeglądy twórczoĞci artystycznej,
kiermasze, imprezy, akcje, konkursy, pikniki, :
Zawody sportowe, imprezy sportowe itp:
08.02.2012 - Wyjazd na łyĪwy do Opola
18.04.2012 - Opolski DzieĔ Treningowy AktywnoĞci Motorycznej MATP Osób Niepełnosprawnych w
KĊdzierzynie – KoĨlu
15.05.2012 - Udział w Zawodach Piłki NoĪnej w KĊdzierzynie-KoĨlu w ramach Olimpiad Specjalnych
15.09.2012 - Wojewódzkie Zawody Sportowe osób Niepełnosprawnych w Lewinie Brzeskim
19.09.2012 - Integracyjny” DzieĔ GodnoĞci kozielski rynek”
22.11.2012 - Udział w Zawodach Piłki NoĪnej w Gogolinie
-zajĊcia rekreacyjno-rehabilitacyjne na basenie „Delfin” w Krapkowicach
Wycieczki :
24-25.04.2012 - Wycieczka dwudniowa do Zakopanego.
Zabawy ,przeglądy twórczoĞci artystycznej, kiermasze, imprezy, akcje, konkursy itp.:
23.01.2012 - wyjĞcie do kina w Krapkowicach a film pt.” Listy do M.”
26.01.2012 - przedstawienie teatralne pt.” Czerwony Kapturek” w KDK w Krapkowicach.
02.02.2012 - Zabawa karnawałowa w KDK w Krapkowicach w której udział wziĊli zaproszeni goĞcie:
podopieczni ĝrodowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach i uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Krapkowicach
14.02.2012 - Zabawa Walentynkowa w WTZ
17.02.2012 - Impreza Integracyjna „Ja teĪ mam talent” zorganizowana przez Zespoł Szkół Specjalnych
w Krapkowicach
08.03.2012 - „DzieĔ Kobiet” w WTZ
21.03.2012 - „Pierwszy DzieĔ Wiosny” –przygotowanie i palenie Marzanny
11.04.2012 - ĝniadanie Wielkanocne w WTZ
18.05.2012 - wyjazd na Targi Turystyczne do Opola
24.05.2012 - XIV Przegląd TwórczoĞci Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
-organizowany przez ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach pod hasłem ”Gotowi na
EURO 2012”
26.05.2012 - „DzieĔ Opiekuna” w WTZ
01.06.2012 - Zabawa Integracyjna SPnr2 w Gogolinie pod hasłem” Zachowujemy trzeĨwy umysł”
19.06.2012 - współorganizacja i udział w I czĊĞci Projektu„Razem moĪemy wiĊcej-Rozwój
aktywnoĞci i poczucia toĪsamoĞci regionalnej wĞród dzieci, młodzieĪy i dorosłych w tym osób
niepełnosprawnych” ,który polegał na pokonaniu na rowerach ĞcieĪki dydaktycznej na trasie z
Krapkowic(zbiórka i wyjazd ze Stadionu na ul. Olimpijskiej- OtmĊt) przez Lasy OdrowąĪa do Zamku w
Rogowie Opolskim, zwiedzanie kompleksu parkowego i Zamku w Rogowie Op.oraz piknik
integracyjny na tzw. ”Skałkach” w Rogowie Op.
(Celem projektu było umoĪliwienie dzieciom, młodzieĪy i dorosłym w tym osobom niepełnosprawnym
wraz z opiekunami, integracjĊ ze Ğrodowiskiem lokalnym, popularyzacja aktywnoĞci fizycznej,
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krzewienie aktywnego i wspólnego spĊdzania czasu, z prezentacją nowo powstałych obiektów
sportowych, oraz dorobku sportowego mieszkaĔców Gminy Krapkowice, a takĪe poszerzenie wiedzy
na temat walorów historycznych, turystycznych i rekreacyjnych oraz przyrodniczych Obszaru Krainy
ĝw. Anny.)
03.06.2012 - udział w I Zlocie Garbusów zorganizowanym przez Opolski Klub MiłoĞników VW Garbusa
i Busa”Garbclub Opole”
11.07.2012 - Spotkanie Integracyjne w KĊdzierzynie-KoĨlu
13.09.2012 - Lekcja dydaktyczna – ZOO Opole
11.09.2012 - II czĊĞü Projektu„Razem moĪemy wiĊcej-Rozwój aktywnoĞci i poczucia toĪsamoĞci
regionalnej wĞród dzieci, młodzieĪy i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych”polegająca na
współorganizacji i uczestnictwie w zawodach sportowych na terenie „Orlika” ul. Wrzosów (mini piłka
noĪna i inne konkurencje sportowe umoĪliwiające aktywne spĊdzenie czasu),spotkaniu ze znanymi
sportowcami, wrĊczanie nagród dla najaktywniejszego zawodnika-uczestnika Projektu oraz
zwiedzaniu Basenu „Delfin” z moĪliwoĞcią skorzystania z kąpieli.
01.10.2012 - Zabawa taneczna – dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka”
10.11.2012 - Udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy” ĝwiat wokół nas” w Lewinie Brzeskim –
zajĊcie I miejsca
30.11.2012 - Zabawa Andrzejkowa
03.12.2012 - udział w ĝwiatowym Dniu Osób Niepełnosprawnych połączony z Kiermaszem
ĝwiątecznym zorganizowanym przez starostwo Powiatowe w Krapkowicach
06.12.2012 -„Mikołajki w Krapkowickim Domu Kultury” -seans filmowy pt.” Królewna ĝnieĪka”
08-09.12.2012 - udział w Kiermaszu ĝwiątecznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach
09.12.2012 - udział w Kiermaszu ĝwiątecznym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Gogolinie
11.12.2012 - Lekcja Muzealna w Bierkowicach pt.”Zanim pierwsza gwiazdka zaĞwieci – zwyczaje i
obrzĊdy ĝwiąt BoĪego Narodzenia”
19.12.2012 - udział w Kiermaszu ĝwiątecznym zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w
Krapkowicach wraz z UrzĊdem Miejskim w Gogolinie z miastami partnerskimi z Czech
20.12.2012 - Spotkanie Wigilijne w WTZ
Obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajĊciowej, oraz ustaleĔ Rady Programowej
było ponadto:
-dokonanie rocznej oceny postĊpów z zakresu terapii społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
uczestników WTZ i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji :
za rok 2011) i półrocznej tzn. efektów rehabilitacji ( lipiec 2012) oraz oceny trzyletniej
-pomoc w usamodzielnieniu uczestników poprzez wyszukiwanie ofert pracy, przeprowadzenie rozmów
z pracodawcami w celu moĪliwoĞci podjĊcia pracy przez uczestników WTZ;
(w ramach prób wdraĪania w rynek pracy jeden z uczestników WTZ podjął pracĊ w Zakładzie
AktywnoĞci Zawodowej w Opolu)

-współdziałanie z innymi Warsztatami w celu wymiany doĞwiadczeĔ i promowanie gminy
Krapkowice;
W Warsztacie Terapii ZajĊciowej 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 zajĊciowej na1/1 etatu
1 fizjoterapeuta na 1/1 etatu,
1 psycholog na ď etatu)
3 pracowników administracji:
kierownik na 1/1 etatu,
główny ksiĊgowy 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
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Kierownik jednostki zatrudniony jest na zasadzie powołania, z pozostałymi pracownikami zawarta
została umowa o pracĊ. 9 pracowników zatrudnionych ma wykształcenie wyĪsze, 4 zatrudnionych ma
wykształcenie Ğrednie .
Warsztat Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach w 2012r. otrzymał na swoją działalnoĞü Ğrodki
finansowe z Gminy Krapkowice które zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym
wydatków budĪetowych na 2012r. na kwotĊ 79.173,63 zł
Informacja o wydatkowanych Ğrodkach budĪetowych
Gminy Krapkowice przekazanych na działalnoĞü Warsztatu Terapii
ZajĊciowej w Krapkowicach
od 01.01. 2012 r. do 31.12.2012 r.

w § 4010
w § 4040
w § 4110
w § 4120
w § 4210
w § 4270
w § 4300

Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaĪenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Razem

52.373,00 zł
4.364,00 zł
8.570,00 zł
1.311,00 zł
7.437,00 zł
4.998,63 zł
120,00 zł
-------------------79.173,63 zł

Warsztat Terapii ZajĊciowej nadal uĪytkuje samochód Volkswagen Transporter, który jest
własnoĞcią UrzĊdu 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 zajĊcia do
Warsztatu, ze wskazaniem na ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem, przeglądami oraz
eksploatacją a ogólne koszty z tym związane to 38.481,23 zł. W tym: kwotĊ 20.282,00 zł sfinansowano
ze Ğrodków własnych przekazanych przez Powiat Krapkowicki, kwotĊ w wysokoĞci 13.200,60 zł
sfinansowano ze Ğrodków PFRON, natomiast kwota 4.998,63 zł została przekazana przez GminĊ
Krapkowice na naprawĊ koła dwumasowego i sprzĊgła w samochodzie słuĪbowym.
Informacja o dochodach przekazanych do Gminy Krapkowice przez
Warsztat Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach
od 01.01. 2012 r. do 31.12.2012 r
w § 0920 Pozostałe odsetki
90,12 zł
- kapitalizacja odsetek za rok 2012
90,12 zł
w § 0960 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniĊĪnej
4.837,00 zł
- dobrowolna składka uczestnika
4.837,00 zł
w § 0970 Wpływ z róĪnych dochodów
1.280,00 zł
- wpływ z kiermaszy
1.208,00 zł
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego
72,00 zł

-----------------------Razem
6.207,12 zł
Uzyskane dochody ze sprzedaĪy produktów i usług wykonanych przez uczestników
WTZ w 2012r. w ramach terapii zajĊciowej to kwota 1.208,00zł.
ĝrodki przeznaczono na imprezy integracyjne – zabawa karnawałowa, Ğniadanie wielkanocne, wigilia.
PowyĪsze przeznaczenie dochodów zostało uzgodnione z uczestnikami WTZ.
Warsztat Terapii ZajĊciowej w 2012 roku otrzymał z Gminy Krapkowice protokołem przekazania
kolumnĊ głoĞnikową RH SOUND o wartoĞci 400,00 zł oraz jako darowiznĊ rzeczową od osoby
prywatnej mikrofon o wartoĞci 70,00 zł
Warsztat Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach w 2012r. otrzymał równieĪ na swoją działalnoĞü
Ğrodki własne Powiatu Krapkowickiego.
Zgodnie z zawarta umową nr 1/WTZ/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. Ğrodki finansowe Powiatu
Krapkowickiego w kwocie 49.320,00 zł zostały wydatkowane wg preliminarza stanowiącego załącznik
do umowy:
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1. Dowóz uczestników i eksploatacja samochodu związana z realizacją programu
rehabilitacyjnego i niezbĊdną obsługą działalnoĞci WTZ
20.282,00 zł
2. Wycieczki dla uczestników

2.400,00 zł

3. Koszty materiałów do terapii zajĊciowej
Pracownia plastyczno – informatyczna
Pracownia techniczna
Pracownia krawiecka
Pracownia ceramiczna
Pracownia haftu i tkactwa
Pracownia gospodarstwa domowego

10.163,00 zł
1.663,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00

4. ĝrodki finansowe związane z tzw. ”treningiem ekonomicznym”

16.475,00 zł

Głównym Ĩródłem finansowania działalnoĞci Warsztatu Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach w
2012 roku stanowiły Ğrodki finansowe otrzymane za poĞrednictwem Starostwa Powiatowego w
Krapkowicach z PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokoĞci
443.880,00zł w czterech transzach po 110.970,00 zł
I. Roczne rozliczenie kosztów działalnoĞci WTZ za 2012 r. – Ğrodki PFRON

ĝrodki PFRON
L.p

I

II
III

IV
V

Pozycje preliminarza

Wynagrodzenie pracowników Warsztatu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne , oraz naleĪne od
pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFĝS
- wynagrodzenie pracowników wg umowy o pracĊ
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- naleĪne od pracodawcy składki społeczne i F.Pracy
- odpisy na ZFĝĝ
NiezbĊdne materiały, energia, usługi materialne i
niematerialne, związane z funkcjonowaniem Warsztatu
Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu,
związane z realizacją programu rehabilitacyjnego
i niezbĊdną obsługą działalnoĞci Warsztatu
Szkolenia pracowników Warsztatu
związanych z działalnoĞcią Warsztatu:
Ubezpieczenie uczestników

VI

Ubezpieczenie mienia Warsztatu

VII

Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu

VIII

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

IX

ĝrodki finansowe związane z tzw „treningiem
ekonomicznym”

X

Preliminarz
kosztów na
2012r.

374.00,00 zł

Wydatkowano
Ğrodki od
początku roku
do 31-12-2012r.

374.000,00
w tym:
284.828,37 zł
21.719,93 zł
55.104,88 zł
12.346,82 zł

43.000,00 zł

43.000,00 zł

13.200,60 zł

13.200,60 zł

219,04 zł

219,04 zł

1.074,00 zł

1.074,00 zł

1.624,00 zł

1.624,00 zł

2.033,40 zł

2.033,40 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

1.487,00 zł

1.487,00 zł

3.241,96 zł

3.241,96 zł

443 880,00 zł

443 880,00 zł

NiezbĊdna wymiana zuĪytego wyposaĪenia Warsztatu
lub jego dodatkowe wyposaĪenie

RAZEM:
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Informacja o wykorzystaniu przez Warsztat Ğrodków finansowych wg poszczególnych pozycji
preliminarza:
I. Wynagrodzenie pracowników Warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne , oraz naleĪne od
pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na
ZFĝS
374.000,00zł
Wynagrodzenia pracowników na podstawie umów o pracĊ
284.828,37
Pochodne od wynagrodzeĔ
51.243,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
21.719,93
Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
3.861,86
Odpisy na ZFĝS
12.346,82
II. NiezbĊdne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, związane z
43.000,00 zł
funkcjonowaniem Warsztatu 1) telefon, Internet 2.843,49
2) energia elektryczna 5.800,98
3) zuĪycie wody i Ğcieki 1.073,03
4) wywóz nieczystoĞci 415,56
5) ogrzewanie 15.966,63
6) usługi konserwacyjne, przeglądy, aktualizacji oprogramowania, usł.pocztowe,
odnowienie certyfikatu kwalifik., umowy zlecenia 9.760,98
7) ekwiwalent za odzieĪ1.115,34
8) administracja: prenumerata, zakup znaczków i materiałów biurowych 3.286,07
9) Ğr. czystoĞci, I pomocy, farby i pĊdzle (malowanie pomieszczeĔ WTZ), zestaw do podpisu
kwalifikowanego, paliwo do kosiarki i inne
2.691,92
10) materiały dla uczestników: zeszyty
46,00
III. Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związane z realizacją programu
rehabilitacyjnego i niezbĊdną obsługą działalnoĞci Warsztatu 13.200,60 zł
-zakup paliwa
2.297,34
-obowiązkowe ubezpieczenie OC,AC,
2.768,00
-mat., czĊĞci zamienne, Ğrodki pielĊgnacyjne, opony
4.840,98
-obowiązkowe przeglądy i naprawy
3.294,28

Dowozi siĊ uczestników z 4 gmin Powiatu Krapkowickiego.
IV. Szkolenia pracowników Warsztatu związanych
z działalnoĞcią Warsztatu :
Pracownicy WTZ w 2012r.brali udział w szkoleniach płatnych:
- „Ozdoby boĪonarodzeniowe”
oraz bezpłatnych:
-„Ustawa o Finansach Publicznych”
-„Warsztaty-miĊdzynarodowy dzieĔ zapobiegania przemocy”
-„Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach- Dyplom PIP z 2011 r”
Koszty delegacji słuĪbowych związanych ze szkoleniami i warsztatami
V. Ubezpieczenie uczestników
Ubezpieczenie nastĊpstw nieszczĊĞliwych wypadków (NNW) dla 30
uczestników WTZ zostało zawarte z Powszechnym Zakładem UbezpieczeĔ S. A.
na podstawie Polisy Seria TPP Nr 16004140 z dnia 23.03.2012r.

219,04 zł
85,01

134,03
1.074,00 zł

VI. Ubezpieczenie mienia Warsztatu
1.624,00 zł
Kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA zawierające ubezpieczenie mienia od ognia i innych
Īywiołów, od kradzieĪy z włamaniem i rabunku ,ubezpieczenie szyb i innych przedmiotówszklanych od
stłuczenia, od odpowiedzialnoĞci cywilnej, sprzĊtu elektronicznego i noĞników danych WTZ zostało
zawarte z Powszechnym Zakładem UbezpieczeĔ S.A. na podstawiePolisy Seria TPP Nr 17239800 z
dnia 28.05.2012r.
VII. Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu
W dniach 24-25.04.2012 r. została zorganizowana wycieczka do Zakopanego
dla uczestników WTZ :

2.033,40 zł
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- zaliczka na poczet wycieczki - przejazd do Zakopanego (czĊĞc.koszt) -

300,00
1.733,40

VIII. Materiały do terapii zajĊciowej w pracowniach,
w tym w pracowni gospodarstwa domowego
1) pracownia plastyczna (cienkopisy, stemple, papier, klej, linijki, noĪyczki, kredki, pĊdzle,
dziurkacz, mini bombki, ozdoby drewniane)
2) pracownia techniczna (sklejka, spray bezbarwny, emalia, klej, papier Ğcierny, ozdoby
do wykoĔczenia prac
3) pracownia krawiecka (zestaw kaletniczy, noĪyce, wykroje i wzory, sznurek, cekiny,
konfetti, tkanina, zszywacz, cienkopisy, papier, celofan, dziurkacz, )
4) pracownia haftu i tkactwa (taĞma, filc, art.dekoracyjne, spinacze, noĪyczki, klej, kalka,
bibuła, kołki, papier, blok)
6) pracownia gospodarstwa domowego

500,00
1.500,00

IX. ĝrodki finansowe związane z tzw. „treningiem ekonomicznym”

1.487,00 zł

4.000,00zł
500,00
1.000,00
500,00

Trening ekonomiczny jest jedną z form terapii tzn nauki zaradnoĞci osobistej uczestników WTZ
polegającej na planowaniu i wydatkowaniu otrzymanych Ğrodków finansowych poprzez dokonywanie
zakupów np. Ğrodków higienicznych, artykułów spoĪywczych, drobnej odzieĪy itp. pod nadzorem
terapeuty ,który prowadzi zeszyt w którym są odnotowywane wydatki.
Kwota przyznana uczestnikowi w danym miesiącu jest kwotą brutto, pomniejszaną zgodnie z
Regulaminem Przyznawania i Wydatkowania ĝrodków Finansowych na tzw. Trening Ekonomiczny tj.
nieobecnoĞci na zajĊciach np. z powodu choroby, braku dowozu ,sprawami osobistymi, wdraĪaniem w
rynek pracy.
ĝrodki finansowe na tzw. „Trening ekonomiczny” ustalane są zgodnie z §12.1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii
zajĊciowej tj na podstawie Decyzji Rady Programowej WTZ.
W 2012r. wysokoĞü Ğrodków finansowych na tzw. „Trening ekonomiczny” na jednego uczestnika
wynosiła od stycznia do grudnia – 60,00 zł. brutto ,
Kwota 1.487,00 zł ujĊta w Preliminarzu PFRON to czĊĞü kwoty wyliczonej wg algorytmu (60,00 zł x
30 uczestników x 11 m-cy) i pomniejszonej o nieobecnoĞci uczestników wg w/w regulaminu.
Pozostała czĊĞü sfinansowana została ze Ğrodków własnych Powiatu Krapkowickiego.

X. NiezbĊdna wymiana zuĪytego wyposaĪenia Warsztatu lub jego
dodatkowe wyposaĪenie
Zakupiono wyposaĪenie:
- niszczarka REXEL (do ogólnego uĪytku w WTZ)
- wózek na piłki oraz piłki siatkowe (sala fizjoterapii)
- szafy do pracowni haftu i tkactwa
- szafa przesuwna wnĊkowa oraz szafa wolnostojąca (szatnia uczestników)

3.241,96 zł
380,00
496,47
800,00
1.565,49

WYNIKI DZIAŁAē NADZORCZYCH – KONTROLNYCH WŁASNYCH I OBCYCH
W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana przez :
I)Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach w dniach w dniach 11.04. -12.04.2012r.
Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było:
-Ocena warunków pracy oraz stanu bezpieczeĔstwa i higieny pracy w placówce
-Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeĔstwa i higieny pracy
Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne :Warsztat Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach utrzymywany
jest zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w przepisach techniczno-budowlanych i spełnia wymagania
przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoĪarowej.
II)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w dniach 21.06. – 22.06.2012r.
Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było zbadanie dokumentacji za 2011r. w zakresie:
1)PrawidłowoĞü kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu
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2)WaĪnoĞü posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeĔ oraz treĞü zawartych w nich wskazaĔ
3)PrawidłowoĞü prowadzonej dokumentacji
4)PrawidłowoĞü w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu
5)ZgodnoĞü postanowieĔ umowy ze stanem faktycznym
6)ZgodnoĞü organizacji pracy i zajĊü w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu
organizacyjnego oraz z umową
7)PrawidłowoĞü realizacji planu działalnoĞci warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji
PostĊpowanie sprawdzające nie wykazało uchybieĔ i nieprawidłowoĞci w prowadzonej
rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dwudniowy pobyt w warsztacie potwierdził prawidłowoĞü
wydatkowania Ğrodków przekazanych przez powiat na działalnoĞü w 2011 roku.
III)Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach w dniach 26.11. – 21.12.2012r.
Przedmiotem przeprowadzonej kontroli była:
- Ocena prawidłowoĞci prowadzenia dokumentacji pracowniczych
PostĊpowanie sprawdzające nie wykazało nieprawidłowoĞci
IV)Jak co roku na wniosek Warsztatu Terapii ZajĊciowej dokonano przeglądów i badaĔ :
-pomiarów ochrony przeciwporaĪeniowej,
-sprawnoĞci technicznej instalacji hydrantowej ,
-przeglądu i czynnoĞci konserwacyjno-rewizyjne gaĞnic.
V)W ramach kontroli wewnĊtrznych, co miesiąc kontrolowano dokumentacjĊ dot. poszczególnych
pracowni tj. miesiĊczne plany pracy i tygodniowe programy zajĊü w pracowni, oraz zeszyty obserwacji
uczestników.
VI)Dokonano równieĪ :
1)oceny okresowej dwóch pracowników samorządowych,
2)kontroli dokonania przelewów elektronicznych,
3)bieĪącej kontroli nad prawidłowoĞcią wypisywania kart drogowych i rozliczania comiesiĊcznego
zuĪycia paliwa oraz inwentaryzacji paliwa, oraz
4)bieĪącej kontroli nad wydatkami finansowymi(sprawdzanie pod wzglĊdem formalno-rachunkowym,
merytorycznym)przelewów elektronicznych wynagrodzenia, do ZUS i US
5)hospitacji zajĊü prowadzonych w pracowni terapeutycznej, oraz ocenĊ i samoocenĊ pracownika
pionu terapeutycznego.
WNIOSKI KOēCOWE I ROKOWANIA
W okresie sprawozdawczym nie wystĊpowały problemy pod wzglĊdem realizacji zadaĔ statutowych i
płynnoĞci finansowej.

Krapkowice, 14-03-2013 r.

Główny KsiĊgowy
Warsztatu Terapii ZajĊciowej
w Krapkowicach
/-/ Edyta Szołtysik

Kierownik
Warsztatu Terapii ZajĊciowej
w Krapkowicach
/-/ Mirosława Haraf
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