
       Załącznik Nr 1 do uchwały 

       Nr 32/2022 

       Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

       z dnia 14 marca 2022 roku 

 

Uzasadnienie oceny całorocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 za 2021 rok. 

Oceny dokonano na podstawie przedłożonych w dniu 23 lutego 2022 roku 

dokumentów stanowiących roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i 

wykorzystania środków finansowych. 

Zgodnie z  § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2284) jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Ciechanowie – Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32, złożyła 

powiatowi roczne sprawozdanie, które stanowi podstawę dokonania przedmiotowej 

oceny. 

Sprawozdanie zawiera: 

1. rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków 

finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług; 

2. informacje o:  

a) liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju niepełnosprawności; 

b) ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych 

miesiącach roku sprawozdawczego; 

c) formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej; 

d) liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich 

odejścia; 

e) liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności osobistej                             

i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem 

tych postępów; 

3. informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do 

uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji. 

Analiza sprawozdania z działalności i wykorzystania środków finansowych za 2021 

rok pozwala stwierdzić, co następuje: 

Ad 1 

W 2021 roku budżet Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 662.934,00 zł, z tego:         

596.640,00 zł to środki finansowe PFRON (90%), 66.294,00 zł to środki powiatu 

ciechanowskiego (10%). 



W 2021 roku wykorzystano kwotę: 662.843,77 zł z tego 596.549,77 zł to środki PFRON 

i 66.294,00 zł środki powiatu. Niewykorzystane środki PFRON w kwocie 90,23 zł 

zostały zwrócone wraz z odsetkami do Funduszu. 

Środki finansowe PFRON i powiatu zostały wykorzystane zgodnie z określonymi 

limitami poszczególnych pozycji preliminarza stanowiącego Załącznik do wniosku o 

dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia oraz działalności warsztatu 

terapii zajęciowej zawartego oraz  w Aneksie Nr 2 zawartym w dniu 22 września 

2021 r. do umowy nr PCPR-I.0614.42.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. i w Aneksie Nr 

3 zawartym w dniu 30 grudnia 2021 r. do umowy nr PCPR-I.0614.42.2020 z dnia 30 

grudnia 2020 roku. 

W 2021 roku warsztat posiadał do dyspozycji również środki finansowe uzyskane ze 

sprzedaży wyrobów uczestników w łącznej kwocie: 3.093,50 zł. Środki ze sprzedaży 

zostały w całości przekazane na wyodrębnione konto wtz i w 2021 roku nie były 

rozdysponowane. Przeszły na rok 2022. 

 

Ad 2a 

Warsztat liczy 30 uczestników. Stopień znaczny posiada13 osób, stopień 

umiarkowany 17 osób. Uczestnicy wtz to grupa zróżnicowana pod względem rodzaju 

niepełnosprawności. Dominującymi grupami uczestników są osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną (11 osób) oraz niepełnosprawnością sprzężoną 

(11 osób). Zaburzenia psychiczne ma orzeczone 6 osób, a całościowe zaburzenia 

rozwojowe 2 osoby.  

 

Ad 2b 

Ogólna frekwencja udziału uczestników w zajęciach terapeutycznych w 2021 roku 

wynosiła ponad 77%. Najwyższy wskaźnik to 85% w miesiącu lipiec, a najniższy 

52,3% w miesiącu marcu. Istotna rolę we frekwencji odegrała sytuacja związana z 

pandemia COVI-19. Zachorowania w rodzinach uczestników, przymusowe 

kwarantanny, wpłynęły na ilość nieobecności na zajęciach terapeutycznych. 

 

 Ad 2c 

W ciągu całego okresu sprawozdawczego wspierano rehabilitację zawodową, 

społeczną a także psychologiczną osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez 

stosowanie odpowiednich rodzajów, metod, technik i form terapii zmierzających do 

rozwijania: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 

osobistej, umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowaniu się i współpracy w 

grupie, podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

Rodzaje terapii stosowanych w wtz to: ergoterapia, socjoterapia i arterapia. Metody 

terapii w ramach ergoterapii to: dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, kaletnictwo, 

metaloplastyka, stolarstwo, ogrodnictwo, garncarstwo i ceramika. W ramach 

socjoterapii stosowano: ludoterapię/zabawoterapię, terapię ruchem, trening 

umiejętności społecznych, rekreację. Metody stosowane w ramach arterapii to: 



rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, 

muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, teatroterapia, choreoterapia. 

Aby przygotować uczestników do funkcjonowania w społeczeństwie przeprowadzono 

różne formy włączania uczestników w życie lokalnej społeczności poprzez aktywny 

udział w imprezach integracyjnych, krajoznawczych i sportowych. 

 

Ad 2d 

W 2021 roku żaden uczestnik nie opuścił Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

 

Ad 2e 

Okresowej (półrocznej) ocenie efektów rehabilitacji w roku sprawozdawczym 

poddano 30 uczestników. Na podstawie złożonych wyników stwierdzono, że na 

chwilę obecną nie osiągnęli oni umiejętności, które umożliwiłyby im podjęcie pracy. 

Poziom opanowania kompetencji ocenianych osób kształtuje się głownie na poziomie 

dostatecznym i zadowalającym w przypadku rehabilitacji zawodowej. Dostatecznie 

lub zadowalająco przedstawia się poziom indywidulanych efektów w zakresie 

rehabilitacjo ogólnej uczestników. 

Ad 3 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono pierwszą (między 3 a 6 miesiącem od 

rozpoczęcia terapii) kompleksową ocenę realizacji Indywidualnego Programu 

Rehabilitacji i Terapii. Ocenie poddano wszystkich 30 uczestników. 

W stosunku do wszystkich osób podjęto decyzję o przedłużeniu uczestnictwa w terapii. 

Ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, 

podjęto decyzję w stosunku do 29 uczestników. W stosunku do jednego uczestnika 

Rada Programowa podjęła decyzję o przedłużeniu uczestnictwa w terapii, mimo 

uzyskanych w pierwszej ocenie kompleksowej negatywnych wyników we wszystkich 

trzech sferach. Uznano, ze okres uczestnictwa w terapii jest zbyt krótki, żeby podjąć 

decyzję o skierowaniu uczestnika do Ośrodka Wsparcia. 

 

Reasumując: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie ul. Krucza 32 w 2021 roku realizował zadania na rzecz uczestników, 

zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i  Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 

warsztatów terapii zajęciowej, co stanowi podstawę do dokonania pozytywnej oceny 

jego działalności w 2021 roku. 

 

 


