załącznik nr 13

WARSZTATY
TERAPII
ZAJĘCIOWEJ

Sprawozdanie
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie
za rok 2006.
Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 8 września 1992r i Umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 1995r. na
utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie pomiędzy
Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Lesznie a Zarządem Miasta Kościana oraz na podstawie Umowy w sprawie szczegółowych
zasad działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie zawartej w dniu
29 listopada 2002r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kościanie a Urzędem Miasta
Kościana.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Podstawę zajęć w warsztacie
stanowi indywidualny program rehabilitacji i terapii przygotowany dla kaŜdego uczestnika
warsztatu przez radę programową warsztatu. Program zawiera formy i zakres prowadzonej
rehabilitacji, a takŜe metody słuŜące rozwojowi umiejętności wykonywania czynności Ŝycia
codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i
specjalistycznych umiejętności zawodowych, umoŜliwiających w podjęciu pracy. Zawiera
równieŜ formy współpracy z rodziną i najbliŜszym otoczeniem uczestnika.
Realizacja powyŜszych celów odbywa się poprzez zastosowanie róŜnych technik terapii
zajęciowej w poszczególnych pracowniach:
- pracowni gospodarstwa domowego
- pracowni stolarskiej
- pracowni plastyczno-krawieckiej
- pracowni edukacyjnej
- pracowni komputerowej
- pracowni ceramicznej – od 1 kwietnia 2006r.
Oprócz pracy w pracowniach realizowaliśmy zadania zmierzające do ogólnego rozwoju
poprzez kształtowanie umiejętności korzystania z okolicznych punktów usługowych,
gmachów uŜyteczności publicznej, zachowania się w miejscach publicznych, uczestnictwo w
Ŝyciu kulturalnym i społecznym. Poprzez te działania kształtuje się postawy i zachowania
sprzyjające integracji z osobami niepełnosprawnymi jak i sprawnymi.
Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”, którego załoŜycielami
są pracownicy Warsztatów, rodzice uczestników i osoby, których problem osób
niepełnosprawnych nie jest obojętny. Poprzez Stowarzyszenie pozyskujemy środki w ramach
róŜnych programów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskane środki przeznaczamy
na rzecz osób niepełnosprawnych – naszych uczestników: na paczki świąteczne, imprezy
integracyjne, wycieczki.
Jako Warsztaty współpracowaliśmy współpracowaliśmy innymi instytucjami działającymi na
rzecz osób niepełnosprawnych, organizowaliśmy spotkania integracyjne:
Styczeń
- spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 – wystawienie „Jasełki”
- spotkanie integracyjne z uczniami klasy V ze Szkoły Podstawowej Nr 2
Luty
- „mydło i woda urody doda” – pogadanka dla uczestników na temat higieny osobistej
- pogadanka na temat związków damsko-męskich, współŜycia, metod antykoncepcji,
macierzyństwa
- udział w zabawie „Walentynkowej” w Kościańskim Ośrodku Kultury

- wyjazd do Poznania do IKEI i na Franowo uczestników pracowni plastycznej
- spotkanie w Bibliotece Miejskiej
- zorganizowanie razem ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was” zabawy karnawałowej,
z której dochód został przeznaczony na dofinansowanie zakupu pieca ceramicznego do
nowej pracowni ceramicznej oraz na dofinansowanie wycieczki dla uczestników do
Trójmiasta
Marzec
- zorganizowanie Dnia Kobiet dla uczestniczek i pracownic Warsztatu przez uczestników –
okolicznościowe laurki, kwiaty, przygotowanie śniadania dla wszystkich kobiet
- piramida zdrowego Ŝywienia – pogadanka przygotowana przez dietetyka
- przygotowania do powitania wiosny
- palenie marzanny – powitanie wiosny
- udział pracowników Warsztatu w konferencji w Racocie „Więcej wiedzieć – więcej móc,
instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych”
- występ dzieci ze Szkoły Nr 5 – inscenizacja „automaty”
Kwiecień
- udział w biegach olimpijskich przełajowych w Racocie
- „zajączek 2006” – wspólne spotkanie wielkanocne, wręczenie uczestnikom paczek
świątecznych
- przygotowania do obchodów „Dnia godności Osób Niepełnosprawnych”
Maj
- „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” – współorganizowanie
a) drukowanie zaproszeń, dyplomów,
b)zorganizowanie kiermaszu prac uczestników
c) występ uczestników – układ taneczny
- udział w imprezie integracyjnej na Łazienkach – „I niepełnosprawny moŜe być kibicem”
- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny – „Olimpiada na wesoło” – udział uczestników
Czerwiec
- „Dzień Matki i Dziecka” – piknik integracyjny w Dębcu Nowym; przedstawienie
inscenizacji słowno-muzycznej dla rodziców, wspólne ognisko-pieczenie kiełbasek,
wspólna zabawa.
- wycieczka krajoznawcza od 17.06.- 25.06.2006r. do Władysławowi – zwiedzanie
Trójmiasta, rejs statkiem po morzu.
- piknik integracyjny w Dębcu Nowym z dziećmi i młodzieŜą z półkolonii zorganizowane
przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was”- wspólne gry i zabawy, pieczenie kiełbasek,
wspólna kąpiel w jeziorze
- odwiedziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Mościszek
Lipiec
- „Spartakiada na wesoło” – zawody sportowe integracyjne wraz z uczestnikami półkolonii
organizowane przez Warsztaty i Stowarzyszenie :Jesteśmy Wśród Was”
- piknik integracyjny w Jeziorkach z dziećmi z półkolonii, organizowany wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”
Od 17.07. – 18.08. – przerwa wakacyjna
Sierpień
- przygotowanie prac plastycznych na wystawę w ramach obozu przetrwania pt. Michał
Drzymała – bohater ziemi wielkopolskiej.
Wrzesień
- udział w obozie przetrwania w Rakoniewicach

- udział w konkursie plastycznym – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu – zajęcie
II miejsca i wyróŜnienia
- udział w spartakiadzie w Piaskach – zdobycie pucharu
- bieg olimpijski w Racocie
- piknik integracyjny w Zbąszynie nad jeziorem wraz z WTZ Zbąszyn, Rakoniewice
Październik
- przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych zorganizowany w KOK – wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was” – udział uczestników z WTZ Rakoniewice,
Zbąszyn, Rydzyna, Środowiskowy Dom Samopomocy Gostyń, Kościan, DPS Mościszki,
Ośrodek Rehabilitacyjny Kościan, Zespół Szkół Specjalnych Kościan.
- wyjazd na przegląd grup teatralnych do Lwówka – wyróŜnienie
- udział w przeglądzie tanecznym w KOK – II miejsce
- wyjazd do kina Kinepolis – film „Karol – papieŜ, który pozostał człowiekiem”
- występ grupy teatralnej ART.-RE z Krakowa – sztuka „Pan Twardowski”
Listopad
- przygotowania na wystawę prac plastycznych uczestników
Grudzień
- wystawa prac uczestników Warsztatów
- wspólna wigilia z uczestnikami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi, występ grupy teatralnej
Warsztatów – inscenizacja słowno – muzyczna „Jasełka”
Wręcznie uczestnikom upominków gwiazdkowych ze środków Urzędu Wielkopolskiego
w ramach programu „Gwiazdka 2006” oraz ufundowanych przez sponsorów.

Do 31 marca 2006r. stan uczestników wynosił 26 osób.
W związku z otrzymanymi środkami ze Starostwa Powiatowego na powiększenie liczby
uczestników, od 1 kwietnia została utworzona nowa pracownia ceramiczna i przyjęto 5
uczestników oraz 1 pracownika – instruktora terapii zajęciowej.
Stan uczestników w 2006r. – 31 osób w tym 30 finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1 uczestnik finansowany przez Urząd
Miasta Kościana.

Załącznik nr 1
Jednostka/Wydział…Warsztaty
Kościana………….

Terapii Zajęciowej przy Gminie Miejskiej

Wykonanie budŜetu za 2006 rok

DOCHODY
DZIAŁ………....ROZDZIAŁ…………………

§

Nazwa paragrafu

1

2

Środki z PFRON

Wykonanie
wg stanu na
31.12.2005r.
3

Plan
wg stanu na
31.12.2006r.
4

Wykonanie
wg stanu na
31.12.2006r.
5

% wykonania
(5:4)
6

Dynamika zmian
%
( 5 : 3 ) - 100 %
7
100,00%
15,00%

360 000,00

414 000,00

414 000,00

Dotacja z Urzędu Miasta Kościan na
jednego uczestnika

15 000,00

15 000,00

15 000,00

100,00%

0,00%

Środki z innych źródeł
umniejszające koszty dowozu Urząd Gminy Przemęt i Urząd
Gminy Śmigiel
Pozostałe środki

31 303,36

21 500,00

33 751,77

157,00%

7,82%

15 625,04

0,00

0,00

0,00%

-100,00%

421 928,40

450 500,00

462 751,77

102,72%

9,68%

Razem:
Wyjaśnienie:

Wg stanu na dzień 31-12-2006 r liczba uczestników wynosi 31 osób: 30 osób finansowanych ze środków PFRON, 1 osoba ze środków Urzędu Miasta Kościan
Od 1-04-2006 r zwiększyła się liczba uczestników Warsztatów z 25 osób na 30 osób dowoŜonych z terenu Gminy Śmigiel (Karśnice)
i Gminy Przemęt (Sączkowo). Wobec powyŜszego zwięgszyły się koszty dowozu uczestników do W.T.Z. w Kościanie

Załącznik nr 2
Jednostka/Wydział.......Warsztaty Rerapii Zajęciowej przy Gminie Miejskiej
Kościana...................................
Wykonanie budŜetu za 2006 rok

WYDATKI
Dział...................Rozdział................
§

Nazwa paragrafu

1

2

Wynagrodzenia

Wykonanie
wg stanu na

Plan
wg stanu na

Wykonanie
wg stanu na

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2006

3

4

5

śródła finansowania
środki własne
6

dotacje
7

poŜyczki/
kredyty
8

inne
(wymienić jakie)
9

Dynamika
zmian

%
(5:4)

( 5 : 3 )-100%

10

11

98,00%

9,20%

9 754,38

115,50%

8,50%

33 366,84

145,80%

54,00%

96,40%

701,60%

2 600,00

95,10%

16,70%

7 770,99

992,63

69,40%

-53,20%

12 271,06

10 732,06

1 539,00

104,00%

3,20%

4 000,00

7 488,30

7 363,40

124,90

187,20%

91,50%

1 068,00

1 040,00

1 174,00

810,00

364,00

112,90%

9,90%

417 900,72

450 500,00

462 741,75

48 741,75

102,72%

10,73%

278 704,07

310 400,00

304 317,56

304 317,56

Materiały i usługi obce

51 097,15

48 000,00

55 421,64

45 667,26

Eksploatacja samochodu

25 561,49

27 000,00

39 373,66

6 006,82

365,74

3 040,00

2 931,91

2 931,91

Trening ekonomiczny

26 570,00

32 600,00

31 000,00

28 400,00

Wycieczki

18 732,96

12 620,00

8 763,62

Materiały do terapii

11 890,19

11 800,00

DoposaŜenie

3 911,12

Ubezpieczenie

Razem:

Szkolenie i podróŜe
sluŜbowe

%
wykonania

0,00

414 000,00

0,00

Załącznik nr 3

Zatrudnienie i płace
L.p.

Stan na
31.12.2005r.

Stan na
31.12.2006r.

Wskaźnik%

8,0

10,0

2006/2005
125%

Średnia liczba etatów w 2006 r.,

7,75

9,0

116%

z tego:
A. pracownicy administracji
B. pracownicy pedagogiczni
C. Pracownicy obsługi

1,75
5,0
1,0

1,75
6,25
1,0

100%
125%
100%

1.

Zatrudnienie ogółem w osobach na
dzień 31.12.2006 r.

2.

3.

Wynagrodzenie osobowe brutto
ogółem
/§ 4010/

260 150,39

304 317,56

116%

4.

Wynagrodzenie osobowe brutto /§
4010/ pomniejszone o jednorazowe
wypłaty 1)
Średnia płaca (bez jednorazowych
wypłat)
Średnia płaca (bez jednorazowych
wypłat) ogółem,
z tego:
- pracownicy administracji,
- pracownicy pedagogiczni,
- pracownicy obsługi

235 433,54

275 637,26

117%

2 531,54

2 552,20

101%

2 503,73

2 655,88

106%

3 684,95
2 144,56
2 232,45

4 272,27
2 247,85
2 377,36

116%
105%
106%

5.
6.

1)

Treść

Jednorazowe wypłaty:

- odprawy emerytalne i rentowe,
- odprawy dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru wypłacane z
upływem kadencji,
- odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy,
- odprawy związane z reorganizacją jednostki,
- odszkodowania wynikające z kodeksu pracy,
- nagrody jubileuszowe,
- ekwiwalenty za urlop,
- inne jednorazowe.

