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druk nr ..... 
 

 
UCHWAŁA NR XLV/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2021 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 528, poz. 583) w związku z § 21 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) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” za 2021 r., stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach prowadzonego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Razem” w Koluszkach za 2021 rok 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach (WTZ) powstał 17 stycznia 1996 roku 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy - Wojewódzkim 

Ośrodkiem/ ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Tryb., 

a Zarządem Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów „DISKOL” w Koluszkach. W kwietniu 

1996 roku Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął zajęcia rehabilitacyjne z dwudziestoma 

uczestnikami w budynku przy ulicy Mickiewicza 8.W związku z upadłością Dziewiarskiej 

Spółdzielni Inwalidów „DISKOL” istnienie Warsztatu zostaje poważnie zagrożone i w dniu 

15 maja 2002 r. zostaje zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim  

z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 reprezentowanym przez Starostę Łódzkiego 

Wschodniego Mirosława Jana Owczarka i Wicestarostę Sławomira Pęciaka, a Syndykiem 

Masy Upadłościowej Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów „DISKOL” w Koluszkach 

ul. Pomorska 5, Witoldem Kiełkowiczem oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach ul. Pomorska 5 reprezentowanym przez Prezesa 

Krzysztofa Marczaka i Skarbnika Jolantę Truszczyńską w sprawie przeniesienia wszelkich 

praw i obowiązków wynikających z Umowy Nr 1/96 z dnia 17 stycznia 1996 r. o utworzeniu 

warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (wraz z aneksami) na 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. Obecnie WTZ 

funkcjonuje w oparciu o ww. porozumienie, które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2002r. 

 

Zadania realizowane przez Warsztat: 

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające  

do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Jest to niezbędne do prowadzenia 

przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę ich 

możliwości. 

Zadania te realizowane są poprzez: 

1) ogólne usprawnianie funkcji psychofizycznych, kompensowanie braków, korygowanie 

nieprawidłowości rozwojowych, usprawnianie niezaburzonych funkcji 

psychofizycznych; 

2) rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 

osobistej; 

3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprzez rozwój umiejętności 

planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich 

sprawach oraz innych  umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także 

poprawę kondycji psychicznej; 

Załącznik do uchwały Nr XLV/.../2022

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 26 maja 2022 r.
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4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy; 

5) rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy 

w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy zarobkowej. 

W związku z koniecznością wprowadzenia obostrzeń sanitarnych i przestrzegania limitu 

osób w pracowniach realizowano rotacyjny system pracy stacjonarnej, tak, aby jednorazowo 

w zajęciach stacjonarnych uczestniczyło nie więcej niż 50 % uczestników. Do limitu 

uczestników niewliczane były osoby w pełni zaszczepione i posiadające aktualny certyfikat 

covidowy, zgodnie z aktualnymi komunikatami Ministra Zdrowia.  

W roku 2021 z rehabilitacji społeczno – zawodowej w WTZ skorzystało 51 uczestników. 

Są to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały 

wskazanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do uczestnictwa  

w terapii zajęciowej. Jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa w zajęciach, na jej miejsce 

został przyjęty nowy uczestnik. W roku 2021 w warsztacie był 1 rezydent. Warsztat jest 

placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- 15.00  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. Placówka funkcjonuje przez cały rok  

z wykorzystaniem jednego miesiąca w roku na przerwę wakacyjną. Z uwagi na pandemię 

koronawirusa i czasowe zawieszenie zajęć stacjonarnych w 2021 roku zrezygnowano  

z przerwy wakacyjnej.   Zajęcia dla uczestników prowadzone są w godzinach od 7.30- 14.30. 

Uczestnicy mają dwie przerwy w zajęciach po 30 minut, w tym jedną śniadaniową.  

W 2021 roku z uwagi na pandemię koronowirusa zawieszono prowadzenie zajęć 

stacjonarnych dla uczestników w okresie od początku roku do 17.01.2021 r. oraz 

od 27.03.2021r. do 03.05.2021r. W tym czasie praca terapeutyczna i rehabilitacja uczestników 

odbywała się w formie zdalnej. Uruchomiono także dyżur telefoniczny psychologa 

dla uczestników i ich rodzin.  

Na zajęcia warsztatowe dowożonych jest 28 uczestników. Wynika to z odległości ich 

miejsca zamieszkania, bądź z poważnych dysfunkcji uniemożliwiających samodzielne 

dotarcie do placówki. Samodzielnie na zajęcia przychodzi 20 uczestników, 3 uczestników 

dowożą rodzice. 38 uczestników to mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  

a 13 uczestników to mieszkańcy Powiatu Tomaszowskiego.  

LICZBA UCZESTNIKÓW 

Podział uczestników ze względu na stopień niepełnosprawności 

1. Znaczny stopień niepełnosprawności -33 uczestników. 

1) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – stałe- 26 uczestników; 

2) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności- czas określony- 7 uczestników. 
 

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 18 uczestników. 

1) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności- stałe- 11 osób; 

2) orzeczenie umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – czas określony- 7 osób. 
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RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

 Rodzaje niepełnosprawności uczestników WTZ wg schorzenia wiodącego (liczba osób). Pod 

uwagę wzięto orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, kod choroby wiodący i choroby 

współuczestniczące (w ujęciu średniorocznym).  

Rodzaje niepełnoprawności Liczba osób 

Niepełnosprawność intelektualna 01 – U  35 

Choroby psychiczne 02 – P 8 

Uszkodzenie narządu ruchu 05 – R  2 

Choroby neurologiczne 10 – N  3 

Całościowe zaburzenia rozwojowe – 12 -C 1 

Inne schorzenia (endokrynologiczne, 

metaboliczne 11 – I 

1 

Choroby narządu wzroku 03 – O 1 

W tym współistniejące choroby  

Niepełnosprawność intelektualna  

Porażenie mózgowe 

Encefalopatia  

Choroba Reklinghausena 

Zespół Nijmegena 

Zespół Aspergera 

Zespół Downa 

Niewidoma  

Epilepsja 

Schizofrenia  

  

15 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

       

OKRES POBYTU  W WARSZTACIE 

- poniżej 5 lat – 9 osób 
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- 5 – 8 lat – 11 osób 

- powyżej 8 lat – 31 osób 

 

WYKSZTAŁCENIE UCZESTNIKÓW 

 

1. Szkoła Specjalna – 22 osoby. 

2. Szkoła Specjalna Zawodowa – 3 osoby. 

3. Szkoła Życia – 8 osób. 

4. Szkoła Podstawowa – 5 osób. 

5. Gimnazjum – 2 osoby. 

6. Szkoła Średnia – 4 osoby. 

7. Gimnazja Specjalne – 4 osoby. 

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 1 osoba. 

9. Szkoła Przysposabiająca do pracy – 2 osoby. 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ UCZESTNIKÓW: 

1. Lekkim – 8 osób. 

2. Umiarkowanym – 26 osoby. 

3. Znacznym – 16  osób. 

4. Norma  intelektualna – 1 osoba. 

 

FREKWENCJA W ZAJĘCIACH 

W roku 2021 z uwagi na pandemię koronawirusa i konieczne zmiany w organizacji formy 

zajęć uczestników (zajęcia stacjonarne, zajęcia w systemie rotacyjnym i praca zdalna) 

wyliczenie frekwencji rocznej na podstawie obecności uczestników dokumentowanej w liście 

obecności jest niemożliwe. 

 

FORMY I METODY DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  

 REALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT 

 

Terapia w Warsztacie opiera się na pracy w 10 pracowniach, kółkach tematycznych  

i zajęciach uzupełniających. Zajęcia w pracowniach odbywają się w grupach 5 - cio 

osobowych, zgodnie z planem pracy poszczególnych pracowni ze szczególnym 
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uwzględnieniem założeń indywidualnych programów rehabilitacyjnych opracowanych 

dla każdego uczestnika.  

 

RODZAJE PRACOWNI 

1) pracownia umiejętności społecznych i rzemiosła artystycznego, 

2) pracownia gospodarcza z elementami stolarskimi, 

3) pracownia ogólnorozwojowa z elementami plastycznymi, 

4) pracownia krawiecka z elementami rytmiczno – muzycznymi, 

5) pracownia plastyczna z elementami przystosowania do samodzielnego życia, 

6) pracownia rękodzieła z elementami gospodarstwa domowego, 

7) pracownia plastyczna ze specjalnością witrażu i innych technik zdobniczych, 

8) pracownia muzyczna, 

9) pracownia kulinarna, 

10) pracownia medialno – komputerowa z autopromocją wizerunku osób 

niepełnosprawnych i WTZ. 

 

KÓŁKA TEMATYCZNE 

1) kółko sportowe, 

2) kółko literackie, 

3) kółko muzyczno – rytmiczne, 

4) kółko plastyczne, 

5) kółko komputerowe, 

6) kółko przyrodnicze, 

7) kółko rowerowe, 

8) kółko sportowe, 

9) kółko kosmetyczne  

10) kółko majsterkowicza (od czerwca 2021 r.) 
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ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1) codzienne ćwiczenia gimnastyczne, 

2) świetlicowe zajęcia sportowe, 

3) gry i zabawy dydaktyczne, 

4) zajęcia relaksacyjne w Sali Doświadczania Świata, 

5) audycje radia „ Niezpominajka”, 

6) redagowanie kwartalnika – Wutezetka, 

7) redagowanie gazetki ściennej o tematyce cyklicznej i okolicznościowej, 

8) prezentowanie prac wykonanych przez uczestników w lokalnych urzędach, 

instytucjach, kiermaszach oraz na portalu społecznościowym, 

9) warsztatowy sklepik, w którym każdy z uczestników dokonuje samodzielnie zakupów 

za kwotę 20,00 zł. 

10) przygotowanie świątecznych gadżetów. 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z zagrożenia zakażeniem wirusem 

SARS – CoV – 2 zajęcia uzupełniające oraz zajęcia kółek tematycznych odbywały się  

w pracowniach, w mniejszych grupach, z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 

 

METODY I FORMY TERAPII 

Forma terapii Stosowane metody Efekty 
SOCJOTERAPIA 

 

 

 

 

 

- rekreacja 

- imprezy integracyjne 

- przeglądy i konkursy artystyczne 

- wystawy prac uczestników 

- udział w zawodach sportowych 

- wycieczki 

 

- umiejętność samodzielnego 

wypełniania ról społecznych 

- pobudzanie aktywności społecznej        

i zaradności osobistej 

- umiejętność w zakresie samodzielnego 

nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych 

- świadomość reguł społecznego 

postępowania 

- właściwe zachowanie w miejscach 

publicznych 

ERGOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

- krawiectwo 

- stolarstwo 

- praca przy komputerze 

- praca w kuchni 

 

 - posługiwanie się narzędziami dla 

danej pracowni 

- umiejętność organizowania 

stanowiska pracy 

- przestrzeganie czasu pracy, 

bezpieczeństwa i dyscypliny 

- odpowiedzialność za powierzone 

zadanie, tolerancja na frustracje 
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- motywacja do pracy 

- umiejętność zwracania się o pomoc 

- samodzielne rozwiązywanie drobnych 

problemów 

- prowadzenie strony internetowej 
UZAWODOWIENIE 

 

- utrzymywanie kontaktu z zakładami 

pracy 

- zapoznanie się z warunkami pracy w 

różnych zakładach pracy 

- zajęcia w poszczególnych 

pracowniach 

- prace porządkowe w budynku 

- prace wokół budynku 

 

a) kształtowanie umiejętności 

przydatnych w wykonywaniu 

określonej pracy takich jak: 

- planowanie pracy 

- przygotowanie miejsca pracy 

- szanowanie cudzej pracy 

- przestrzeganie określonego czasu jej 

wykonania 

b) rozwijanie pozytywnych postaw    

 w trakcie pracy 

- umiejętność pracy w zespole i 

współodpowiedzialność za 

wykonywane zadania 

- rozwijanie motywacji do pracy             

i działania 

- wykonywanie na rzecz innych osób 
USPOŁECZNIENIE - kształtowanie orientacji w czasie  

i przestrzeni 

- poznanie instytucji użytku 

publicznego wraz z wdrażaniem do 

załatwiania tam swoich spraw 

- trening ekonomiczny- nauka 

wartości pieniądza, planowania  

i dokonywania zakupów 

- znajomość i praktyczne stosowanie 

wiadomości z zakresu BHP, PPOŻ 

- znajomość podstawowych zasad 

zachowania bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

-  umiejętność załatwiania spraw  

w urzędach 

- umiejętność samodzielnego 

dokonywania zakupów 

 

REWALIDACJA 

 

- ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy  

i myślenia 

- ćwiczenia pamięci wzrokowej, 

słuchowej oraz koordynacji 

wzrokowo- ruchowej 

- ćwiczenia pojęć czasowych 

 - rozwijanie i podtrzymywanie 

umiejętności czytania i pisania 

- podtrzymywanie nabytych wcześniej 

umiejętności szkolnych 

- rozwijanie nowych umiejętności, które 

pozwolą na usamodzielnienie na miarę 

indywidualnych możliwości każdego 

uczestnika 

ARTETERAPIA 

 

- muzykoterapia 

- teatroterapia 

- choreotaerapia 

- malarstwo 

- zdobnictwo 

- dekoratorstwo 

 

- rozładowywanie napięć 

emocjonalnych 

- umiejętne współdziałanie w grupie 

- poprawa koncentracji 

- poprawa pamięci 

- podnoszenie samooceny 

- prezentacje sceniczne 

- udział w przeglądach i konkursach 
REHABILITACJA  

RUCHOWA 

- kinezyterapia 

 

- utrzymywanie ogólnej kondycji 

- poprawa koordynacji ruchowej- 

- mniejsze napięcie mięśniowe 
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 - poprawa sprawności manualnej 
TERAPIA 

PSYCHOLOGICZNA 

 

- terapia indywidualna 

- terapia grupowa 

- zajęcia relaksacyjne w Sali 

Doświadczania Świata 

 

-umiejętność dzielenia się własnymi 

doświadczeniami z innymi osobami, 

poczucie wspólnoty 

- społecznie akceptowane sposoby 

wyrażania uczuć 

- umiejętność radzenia sobie ze stresem 

- pozytywna samoocena, 

samoakceptacja 

WSPÓŁPRACA  

Z RODZICAMI 

 

- kontakty telefoniczne 

-indywidualne spotkania 

- uczestnictwo w imprezach 

organizowanych w WTZ 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów 

rodzinnych, wychowawczych 

- wsparcie emocjonalne 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POCZYNILI POSTĘPY W ZAKRESIE 

ZARADNOŚCI OSOBISTEJ I SAMODZIELNOŚCI, REHABILITACJI  

SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ 

SFERA OPIS POSTĘPÓW LICZBA OSÓB 

ZARADNOŚĆ OSOBISTA,  

SAMODZIELNOŚĆ 

Nabycie lub poszerzenie umiejętności 

poruszania się bez pomocy innych  

w najbliższym otoczeniu, korzystania  

z komunikacji, robienia zakupów, 

rozwinięcie umiejętności obsługi sprzętu 

AGD, samodzielne przygotowanie 

posiłków, dbałość o higienę osobistą 

13 

REHABILITACJA  

SPOŁECZNA    

Umiejętność współpracy w grupie, 

adekwatne zachowania w miejscach 

publicznych, radzenie sobie w trudnej 

sytuacji, doskonalenie prawidłowych form 

nawiązywania  i utrzymywania kontaktów 

społecznych. 

14 

REHABILITACJA  

ZAWODOWA    

Umiejętność przestrzegania czasu  

i dyscypliny, samodzielnego rozwiązywania 

drobnych problemów wynikłych w trakcie 

realizacji zadania, odpowiedzialności za 

pracę, stosowanie się do instrukcji 

8 

 

RADA PROGRAMOWA 

Skład Rady Programowej: 

1) Kierownik WTZ. 

2) 11 instruktorów terapii zajęciowej, jeden z instruktorów pełni również funkcję doradcy 

zawodowego. 

3) Psycholog. 
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W skład Rady Programowej wchodzą: kierownik WTZ, psycholog i instruktorzy terapii 

zajęciowej. Rada Programowa w systemie półrocznym dokonuje oceny postępów każdego  

z uczestników warsztatu na podstawie Indywidualnych Arkuszy Oceny Postępów  

w Rehabilitacji Ogólnej. Rada opracowuje indywidualne programy rehabilitacji społecznej  

i zawodowej, wskazówki do treningu ekonomicznego dla każdego uczestnika. W stosunku 

do jednego uczestnika podjęto decyzję o przesunięciu go do innej grupy, za zgodą uczestnika.  

W 2021 roku Rada Programowa zatwierdziła 23 oceny roczne, 26 ocen kompleksowych  

3-trzyletnich, 2 oceny półroczne, przygotowano 2 nowe indywidualne programy 

rehabilitacyjne. W stosunku do 50 uczestników podjęto decyzję o przyznaniu motywacyjnego 

treningu ekonomicznego. 

 

PROMOCJA PLACÓWKI 

Na platformie internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz na profilu w portalu 

społecznościowym Facebook aktualizowane są zdjęcia przedstawiające bieżące zajęcia,  

w tym efekty pracy zdalnej z uczestnikami oraz warsztatowe uroczystości. W ciągłej 

eksploatacji jest konto na OLX.pl gdzie jest możliwość zakupu  prac wykonanych przez 

uczestników WTZ. Uczestnicy biorą udział w konkursach graficznych.  

W 2021 roku zakupiono ploter laserowy. Urządzenie służy do wykonywania szablonów 

ze sklejki oraz wypalania grawerów na różnych materiałach. Wykorzystanie elementów 

wykonanych na ploterze uatrakcyjni wykonywane przez uczestników przestrzenne prace 

manualne. Zarówno prace przestrzenne, jak i przygotowywanie gadżety świąteczne promują 

placówkę w czasie wystaw i kiermaszy. 

Działania WTZ, osiągane wyniki nie byłyby możliwe bez pomocy, współpracy i wsparcia 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego, PCPR-u, RCPS-u, PFRON-u, MOPS-u, Urzędu 

Miejskiego w Koluszkach, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach oraz innych 

zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw. 

W 2021 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowane jest zadanie inwestycyjne  

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F. 

Celem projektu jest poprawa warunków rehabilitacji uczestników WTZ w Koluszkach 

poprzez  rozszerzenie bazy komputerowej i  sieci informatycznej oraz wyposażenie pracowni 

kulinarnej w nowoczesne sprzęty i meble, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Działania poczynione w ramach modernizacji lokalnej infrastruktury sieci komputerowej 

umożliwią jak największej liczbie chętnych uczestników korzystanie w pełni z możliwości 

rozwijającej się technologii informatycznej, w tym nowych metod rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Rozwinięcie bazy sprzętowej oraz rozszerzenie sieci informatycznej 

umożliwi komunikację między uczestnikami oraz realizację rehabilitacji z wykorzystaniem 

programów komputerowych w każdej z pracowni.  

Modernizacja pracowni kulinarnej i wyposażenie jej w nowoczesne, dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych meble i sprzęty znacząco wpłynie na działania 

rehabilitacyjne w kierunku samodzielności i zaradności uczestników WTZ. 
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PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RZEMIOSŁA 

ARTYSTYCZNEGO 

Grupa silnie związana emocjonalnie, pomimo różnorodności rodzajów niepełnosprawności  

i stopnia ich zaawansowania. Członkowie grupy deklarują wzajemną solidarność i chęć 

niesienia sobie nawzajem pomocy. 

W 2021 roku nie było żadnych zmian organizacyjnych, grupa jest stabilna i dobrze 

zorganizowana. Każdy z uczestników ma swoje pasje i zainteresowania, głównie 

motoryzacyjne i rolnicze. Jeden z uczestników w ostatnim czasie chętnie rysuje i maluje 

obrazy o różnorodnej tematyce. Lubi przy tym pochwały swojej pracy i zaangażowania.  

W okresie czasowego zawieszenia działalności warsztatu z powodu pandemii Covid – 19 

część uczestników grupy pozostawała ze sobą w kontakcie. Wszyscy z zapałem  

i zaangażowaniem powrócili do zajęć stacjonarnych. 

Terapia w grupie w dalszym ciągu koncentruje się na wzmacnianiu i rozwijaniu 

indywidualnych pasji i zainteresowań uczestników. Cel pracy w grupie to także rozwój 

kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych. 

Grupa ma bardzo dobry kontakt z instruktorką, która jest przez nich lubiana, ma autorytet, 

motywuje ich do aktywności i poznawania swoich umiejętności i możliwości. Bardzo dobra 

frekwencja. 

PRACOWNIA GOSPODARCZA Z ELEMENTAMI STOLARSKIMI 

Grupa niezastąpiona w prawidłowej działalności warsztatu. Uczestnicy są samodzielni, 

rozumieją podstawowe zasady życia społecznego, są pomysłowi, kreatywni, czują się 

za siebie odpowiedzialni. Pełnią ważne zadanie w pracach porządkowych w Warsztacie, 

zarówno w budynku jak i na terenie zielonym. Członkowie grupy chętnie ze sobą 

współpracują, choć zdarza się, że manifestują własne sposoby wykonania zleconego zadania. 

Wymagają wtedy reakcji i wsparcia instruktora.   

W minionym roku jedna z uczestniczek grupy otrzymała mieszkanie socjalne. Społeczność 

warsztatowa wykazała się wielką solidarnością i pomogła w przygotowaniu mieszkania 

do zamieszkania, m.in. uczestnicząc w pracach remontowych oraz zbiórce niezbędnych 

rzeczy. 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w warsztacie uczestnicy utrzymywali 

stały kontakt z instruktorem. Praca zdalna wymagała od nich jednak wiele wysiłku  

i motywacji ze strony instruktora. Wszyscy uczestnicy z chęcią powrócili do pracy 

stacjonarnej. Po powrocie bardzo szybko zaadaptowali się do pracy w warsztacie.  

Uczestnicy przestrzegają obowiązujących przepisów BHP i pracują pod kontrolą instruktora. 

Frekwencja bardzo dobra. 
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PRACOWNIA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI PLASTYCZNYMI 

Uczestnicy grupy to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 

niepełnosprawności intelektualnej oraz niedostosowane społecznie. Z uwagi na utrudniony 

kontakt werbalny wymagają poświęcenia dodatkowego czasu na zrozumienie ich potrzeb. 

Praca w grupie koncentruje się na podnoszeniu podstawowych kompetencji społecznych,  

tj. komunikacja, sygnalizowaniu potrzeb, współpracy oraz wykształceniu i utrwalaniu 

nawyków higienicznych.  

W październiku do grupy dołączyła nowa instruktor, która swoimi działaniami zwiększyła 

motywację uczestników do pracy. Skoncentrowała się na rozwoju umiejętności manualnych 

uczestników oraz terapii sensorycznej.  

Okres pandemii okazał się w grupie wyjątkowo trudnym czasem. Uczestnicy z uwagi 

na znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej i trudności w komunikacji werbalnej  

z trudem realizowali wytyczne rehabilitacji prowadzonej w sposób zdalny. Ogromne wsparcie 

w tym czasie stanowili rodzice i opiekunowie, którzy nadzorowali i wzmacniali efekty 

prowadzonej rehabilitacji. 

Uczestnicy grupy są związani ze sobą emocjonalnie, dobrze czują się w swoim otoczeniu. 

Frekwencja dobra. 

PRACOWNIA KRAWIECKA Z ELEMENTAMI MUZYCZNO - RYTMICZNYMI 

Uczestnicy grupy to osoby znacznie upośledzone, zarówno w sferze intelektualnej jak                     

i społecznej. Wymagają stałej motywacji do pracy i wzmożonej kontroli wykonywanych 

działań. Najlepiej czują się w sytuacjach sobie znanych, potrafią jednak zdobywać nowe 

umiejętności, zwłaszcza w zakresie prac rękodzielniczych, na które instruktorka kładzie duży 

nacisk.  

Najefektywniejszą metodą pracy w grupie jest trening umiejętności społecznych, który 

koncentruje się na nawiązywaniu relacji, prowadzeniu rozmów, aktywnym słuchaniu, 

asertywności i wzajemnym określaniu świata. Praca w grupie skupia się także 

na doskonaleniu i rozwijaniu zdolności grafomotorycznych, treningu pisania oraz malowania. 

Okres pandemii i czasowe zawieszenie zajęć stacjonarnych w warsztacie to trudny czas, 

wymagający wsparcia i pomocy także od rodziców i opiekunów. Stały kontakt telefoniczny 

uczestników z instruktorem pobudzał ich do codziennej aktywności i rehabilitacji. 

Po powrocie do zajęć stacjonarnych niezbędne było przypomnienie zasad funkcjonowania  

w warsztacie oraz przestrzegania reżimu sanitarnego.  

Grupa zintegrowana, niekonfliktowa, pomimo znacznych deficytów w zakresie dostosowania 

społecznego, frekwencja dobra.  
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  PRACOWNIA PLASTYCZNA Z ELEMENTAMI PRZYSTOSOWANIA 

DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA 

Grupa zintegrowana, dobrze ze sobą współpracująca, stosunkowo samodzielna. Uczestnicy 

koncentrują się na codziennych aktywnościach, rodzinnych problemach i uroczystościach. 

Dbają o porządek i czystość w sali. Wsparcia i pomocy szukają u instruktorki, która jest dla 

nich autorytetem i wzorem.  

W 2021 roku od grupy odeszła uczestniczka. Przeszła do grupy ogólnorozwojowej  

z elementami plastycznymi. Na jej miejsce do grupy dołączyła uczestniczka młodsza, pełna 

werwy, zaangażowana w udział w występach i przedstawieniach. Jej obecność wprowadziła  

w grupie ożywienie, pojawiły się nowe tematy i wymiana poglądów. 

Czas pandemii to także trudny czas, który dodatkowo pogłębił narastające w grupie niepokoje 

związane z trudnymi przeżyciami emocjonalnymi uczestników. Stały kontakt instruktorki  

z uczestnikami i opiekunami zmobilizował do pracy i rehabilitacji w trybie zdalnym. 

Uczestnicy wielokrotnie mówili o chęci powrotu do zajęć stacjonarnych, wyrażali radość  

z powrotu do warsztatu.  

Grupa funkcjonuje prawidłowo, uczestnicy wspierają się wzajemnie, nie są konfliktowi. 

Kontakt z instruktorem jest prawidłowy, uczestnicy polubili nową instruktorkę. Frekwencja 

bardzo dobra. 

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA Z ELEMENTAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Grupa dobrze zintegrowana ze społecznością WTZ, chętnie biorąca udział w występach  

i różnych przedsięwzięciach. Młodość i wigor uczestników sprawiają, że dobrze czują się we 

własnym gronie, ale także przyciągają do siebie innych Rozmawiają o problemach  

i wzajemnie się wspierają. Podczas pogawędek w grupie często poruszane są tematy polityki, 

nauki i kultury.  

Uczestnicy doskonalą także swoje umiejętności grafomotoryczne, chętnie wykonują obrazki  

i wyklejanki. Skupiają się także na umiejętności społecznych, w tym zaradności  

i samodzielności. Pomagają instruktorce w prowadzeniu sklepiku warsztatowego.  

W czasie pandemii koronawirusa i czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w warsztacie 

uczestnicy utrzymywali regularny kontakt ze sobą. Motywowani przez instruktorkę chętnie 

realizowali wytyczne rehabilitacyjne przekazywane w formie zdalnej. Powrót do zajęć 

stacjonarnych był przez nich bardzo wyczekiwany, szybko wrócili do poprzednich 

aktywności. 

Grupa funkcjonuje bardzo dobrze. Uczestnicy mają doskonały kontakt z instruktorką. 

Stopniowo rozwijają swoje umiejętności i wspierają nawzajem. Frekwencja bardzo dobra.  

PRACOWNIA PLASTYCZNA ZE SPECJALNOŚCIĄ WITRAŻU I INNYCH 

TECHNIK ZDOBNICZYCH. 

Grupa o dużym potencjale z uwagi na znaczne zaangażowanie uczestników w życie 

warsztatowe oraz przedsięwzięcia w nim realizowane. W czasie pandemii szczególnie odczuli 
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oni brak możliwości intensywnych kontaktów społecznych i mniejszą niż zwykle ilość 

konkursów i wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy z chęcią powrócili do stacjonarnej formy 

pracy. W 2021 roku brali udział w konkursach plastycznych, aktywnie uczestniczyli także  

w przedsięwzięciach organizowanych na terenie warsztatu. 

Integracja uczestników odbywa się także poprzez wspólne spędzanie czasu na grach  

i zabawach słowno – logicznych. W czasie wspólnych rozmów często poruszają tematy 

zainteresowań i pasji, wymieniają uwagi i wzajemnie motywują się do poznawania nowych 

zagadnień.  

Instruktorka jako osoba aktywna, przedsiębiorcza a przy tym opanowana i wyważona            

w osądach mobilizuje podopiecznych do działania, aktywizuje ich społecznie i łagodzi 

nadmierne emocje. Frekwencja bardzo dobra. 

PRACOWNIA MUZYCZNA 

Praca w grupie koncentruje się na przygotowaniu uczestników do jak najbardziej 

samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie, jak również pomocy  

w zdobywaniu umiejętności i kształtowaniu postaw i zachowań prospołecznych. Duża część 

zajęć oparta jest na technice ludoterapii, czyli terapii przez zabawę. Praca w grupie opiera się 

na integracji uczestników oraz rozwijaniu ich zaradności i samodzielności. 

W 2021 roku wprowadzono nowe metody pracy z niewidomą uczestniczką. Podjęto próbę 

pracy na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym dla osób niewidzących. Praca  

w tym zakresie wymaga dalszej konsekwencji i użytkowania sprzętu do życia codziennego.  

Grupa w znacznej mierze odpowiada za przygotowanie oraz realizację występów 

okolicznościowych na terenie warsztatu oraz poza nim. Uczestnicy biorą także udział  

w konkursach piosenki i festiwalach (prezentacje były nagrywane i przesyłane na nośnikach 

pamięci). 

W czasie pandemii uczestnicy utrzymywali kontakt z instruktorką, częściowo także ze sobą 

nawzajem. Dzięki zaangażowaniu instruktorki realizowali wytyczne rehabilitacyjne, 

uczestnicy chętnie powrócili do zajęć stacjonarnych. 

Instruktorka wnosi do grupy poczucie bezpieczeństwa, spokój i uregulowany tryb pracy, tak 

potrzebne uczestnikom. Frekwencja bardzo dobra. 

PRACOWNIA KULINARNA 

Grupa o dużej różnorodności temperamentalnej uczestników, wymagająca indywidualnego 

podejścia do każdego z nich. Z każdym kolejnym rokiem relacje między uczestnikami 

poprawiają się, dokładają oni starań, aby współpracować ze sobą i darzyć się wzajemnym 

szacunkiem. Wyważona, pełna empatii reakcja instruktorki pozwala na wyciszenie 

uczestników i nawiązanie bardziej przyjacielskich relacji w grupie. Uczestnicy preferują 

pobyt w sali, są otwarci także na odwiedziny kolegów z innych grup, sami także odbywają 

wizyty w poszczególnych pracowniach.  
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W 2021 roku z grupy odeszła wieloletnia uczestniczka WTZ. Wywołało to dużą zmianę  

w grupie i było motorem do intensywnych rozmów i dywagacji na temat pobytu w WTZ.  

Czas pandemii i czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w warsztacie był trudnym 

okresem w funkcjonowaniu uczestników. Zmniejszenie częstotliwości kontaktów społecznych 

spowodował regres zdobytych umiejętności. Uczestnicy chętnie wrócili do zajęć 

stacjonarnych i kontynuacji prowadzonej rehabilitacji. 

Instruktorka aktywnie mobilizuje uczestników do pracy nad sobą, stworzyła konkretną 

propozycję ćwiczeń aktywizujących dla każdego z uczestników. Jest osobą zaangażowaną 

w pomoc a przy tym potrafi podopiecznych zainteresować, zainspirować nowymi pomysłami. 

Frekwencja dobra.  

W związku z realizacją w 2021 roku w siedzibie WTZ projektu modernizacji pracownia 

kulinarna zyskała nową kuchnię, wyposażoną w nowoczesny, przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych sprzęt AGD i meble kuchenne. Wyposażenie kuchni w nowoczesne 

sprzęty i meble pozytywnie wpłynęło na rehabilitację uczestników w zakresie samodzielności 

i zaradności. 

PRACOWNIA MULTIMEDIALNO - KOMPUTEROWA Z AUTOPROMOCJĄ 

WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WTZ 

Grupa męska, chłopcy młodzi, o dobrym poziomie zaradności i samodzielności, dość pewnie 

poruszający się w społeczności otwartej, skoncentrowani na typowych dla młodych mężczyzn 

problemach. Znaczącą role w grupie odgrywa instruktor, który potrafi rozmawiać  

z podopiecznymi na tematy dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Uczestnicy w codziennej 

pracy koncentrują się na rozwijaniu umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem, 

systematycznie piszą artykuły do gazetki i redagują audycje do placówkowego radia. 

Codzienne ćwiczenia pod okiem instruktora poskutkowały wzrostem sprawności w zakresie 

obsługi programów do montowania filmów obrazujących życie w warsztacie i promujące 

wytwory pracy uczestników. 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych uczestnicy pozostawali w stałym 

kontakcie ze sobą nawzajem i instruktorem. Z uwagi na umiejętność obsługi komputera  

i dostęp do internetu praca zdalna przebiegała bez szczególnych zakłóceń. Uczestnicy jednak 

chętnie powrócili do zajęć stacjonarnych.  

Partnerski kontakt instruktora z uczestnikami buduje bardzo dobrą, pogodną atmosferę  

w pracowni. Frekwencja bardzo dobra.  

W związku z realizacją w siedzibie WTZ projektu modernizacji, pracownia komputerowa 

zyskała nowy sprzęt komputerowy oraz stały dostęp do sieci internetowej. Uczestnicy 

rozpoczęli także przygodę z wdrażaniem zajęć z użyciem multimedialnej tablicy dotykowej. 

Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej znacząco poprawiła możliwość 

poznania nowoczesnych, interaktywnych technologii oraz rozwój w zakresie komunikacji 

internetowej przez osoby niepełnosprawne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A4BDDE30-64A4-462D-A089-F1067F2E4A28. Projekt Strona 14



15 

 

 

 

 

 

Wymierne efekty prowadzonej terapii emocjonalnej, 

 społecznej i zawodowej adekwatne do stopnia niepełnosprawności w WTZ  

w Koluszkach w 2021 r. – kalendarium 

 

Kalendarz zdarzeń, imprez okolicznościowych wyjść, wyjazdów, wycieczek 

Styczeń 

• Przygotowanie upominków i życzeń na Dzień Babci i Dziadka 

Luty 

• Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kartkę walentynkową zorganizowanego  

w WTZ 

Marzec 

• Obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny 

• Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Moje Marzenie” zorganizowanego przez WTZ 

Kwiecień 

• Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych 

• Obchody 25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 

Maj 

• Obchody i upamiętnienie Dnia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi 

• Przygotowanie upominków i życzeń na Dzień Matki 

• Spacery rekreacyjne po okolicy 

Czerwiec 

• Grill na rozpoczęcie lata – spotkanie integracyjne uczestników, wspólne gry i zabawy 

• Wycieczka na kręgle do Tomaszowa Mazowieckiego i do Galerii Tomaszowskiej 

• Rozstrzygnięcie konkursu „Mój superbohater”  

• Przygotowanie upominków i życzeń na Dzień Ojca 
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Lipiec 

• Wycieczka rekreacyjna do Lisowic 

• Wycieczka na kręgle do Tomaszowa Mazowieckiego i do Galerii Tomaszowskiej 

Sierpień 

• Wycieczka na kręgle do Tomaszowa Mazowieckiego i do Galerii Tomaszowskiej 

Wrzesień                                                                                                                          

• Wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Wilanowa, spacer po Łazienkach Królewskich 

oraz podziwianie panoramy Warszawy z balkonu Pałacu Kultury i Nauki 

• Przegląd Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy  - wyróżnienie  

• Konkurs na karykatury sławnych ludzi – Ozorków  

• Kiermasz prac uczestników WTZ podczas obchodów Święta Owoców i Warzyw  

w Skierniewicach 

Październik 

• Wycieczka do Muzeum Historii Zamku w Piotrkowie Trybunalskim 

• Wycieczka na kręgle do Tomaszowa Mazowieckiego i do Galerii Tomaszowskiej 

Listopad 

• Wyjazd do FORDSTORE w Łodzi – dealera samochodów osobowych i dostawczych 

• Wycieczka na kręgle do Tomaszowa Mazowieckiego i do Galerii Tomaszowskiej 

Grudzień 

• Rozstrzygnięcie konkursu na szopkę bożonarodzeniową  - Ozorków 2021 

• Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”  - I i II 

miejsce 

• Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – seans filmowy w kinie 

„Odeon”, występ grupy Fame Dance, spotkanie z uczniami SOSW w Koluszkach. 

• Wyjazd do kina do Manufaktury do Łodzi, wspólny obiad i zakupy 

• Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia i wigilia w Warsztacie Terapii Zajęciowej 

w Koluszkach 
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Załącznik nr 1 

 

Na działalność Warsztatu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyła kwotę w wysokości 1.216.877,00 zł (jeden 

milion dwieście szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem zł.) w tym na: 

1. Wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należne od pracodawcy składki na 

ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych –                                                                                        971.600,00 

2. Niezbędne materiały, energię, usługi niematerialne związane z funkcjonowaniem 

warsztatu –                                                                                                              57.130,00 

3. Dowóz uczestników lub eksploatację samochodu, związaną z realizacją programu 

rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu -                             40.000,00 

4. Szkolenia pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu               4.000,00 

5. Ubezpieczenie uczestników i mienia warsztatu -                                                      11.000,00 

6. Wycieczki organizowane dla uczestników warsztatu –                                              5.000,00 

7. Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni 

gospodarstwa domowego –                                                                                           45.640,00 

8. Wydatki związane z treningiem ekonomicznym (kieszonkowe dla uczestników)   62.800,00 

9. Niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie–                                                                                                                    

                                                                                                                                       19.707,00 
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Załącznik nr 2 

 

Dochód ze sprzedaży prac w roku 2021 wykonanych przez uczestników w ramach 

realizowanego programu terapii wyniósł 6.091,00 zł (sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 

złotych 10/100) 

Uzyskane środki finansowe przeznaczono na: 

 

1. Zakup materiałów do terapii (haft diamentowy) dla uczestników WTZ  – 549,84 

2. Zakup materiałów do terapii (malowanie po numerach) dla uczestników WTZ   

          – 1.065,69 

3. Częściowy zakup lekkiej konstrukcji stalowej (garażu) na busa do przewozu osób 

niepełnosprawnych uczestników WTZ      – 4.005,36 

4. Częściowy zakup biletów do teatru dla uczestników WTZ    – 11,20 

5. Zakup materiałów (tkanin, taśm, wstążki, koronki) do pracowni WTZ  – 394,04 

 

Łącznie           – 6.026,13 

 

Pozostało do wydania na 2022 rok 64,87 (sześćdziesiąt cztery złote 87/100) 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. 
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, jednostka prowadząca warsztat składa Powiatowi roczne 
sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, w terminie do 
1 marca następnego roku. 

Jak stanowi § 21 ust. 3 rozporządzenia, sprawozdanie jest podstawą do dokonania przez Powiat corocznej 
oceny działalności warsztatu. W oparciu o przedłożone sprawozdanie oraz przeprowadzone przez PCPR 
postępowanie sprawdzające. 

W związku z powyższym proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. 

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Urszula Łużniak 
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