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Ad. § 21 pkt 2a

Lista kodów niepełnosprawności uczestników 

WTZ przy RSSiRON „START” w Radomiu

stan na ostatni dzień grudnia 2010 r.

Lp. Uczestnik Stopień  i rodzaj niepełnosprawności
1. XXXXXXXX Umiarkowany - § 26 pkt. 1 lit c

2. XXXXXXXX Znaczny – 01-U

3. XXXXXXXX                      (wózek) Znaczny -R

4. XXXXXXXX                      (wózek) Znaczny -10-N, 05-R

5. XXXXXXXX Umiarkowany – 01-U, 02-P

6. XXXXXXXX Znaczny – PS, L

7. XXXXXXXX Znaczny - U

8. XXXXXXXX Umiarkowany – 05-R, 10-N

9. XXXXXXXX Znaczny –PS/N

10. XXXXXXXX                      (wózek) Znaczny -10-N/05-R/04-O

11. XXXXXXXX Znaczny 02-P/03-L

12. XXXXXXXX Umiarkowany – 06-E, 01-U, 05-R

13. XXXXXXXX Umiarkowany – 01-U, 04-O

14. XXXXXXXX Znaczny - § 32 ust. 2 pkt. 2 10-N/05-R/06-E

15. XXXXXXXX Umiarkowany – 01 - U

16. XXXXXXXX Znaczny - PS

17. XXXXXXXX Umiarkowany – 02-P, 10-N

18. XXXXXXXX Umiarkowany – 01-U, 02-P

19. XXXXXXXX                      (wózek) Znaczny – 10-N, 05-N

20. XXXXXXXX Znaczny - § 26 pkt. 1 lit c

21. XXXXXXXX Znaczny – 10 - N

22. XXXXXXXX Umiarkowany - PS

23. XXXXXXXX Znaczny – 10-N, 05-R, 01-U

24. XXXXXXXX Znaczny -P

2



25. XXXXXXXX Znaczny - § 26 pkt. 1 lit c

26. XXXXXXXX Znaczny - N

27. XXXXXXXX Umiarkowany- 02-P

28. XXXXXXXX Znaczny - § 32 ust. 2 pkt. 1/01-U i 11/11-I

29. XXXXXXXX                       (wózek) Znaczny - 05-R, 10-N

30. XXXXXXXX Umiarkowany - § 32 ust. 2 pkt. 2/02-P

31. XXXXXXXX Znaczny - § 26 pkt. 1 lit c

32. XXXXXXXX                       (wózek) Znaczny - R

33. XXXXXXXX Umiarkowany – 06 – E, 01 - U

34. XXXXXXXX Umiarkowany – 01-U,04-O, 05-R

35. XXXXXXXX Znaczny -10-N, 05-R 

36. XXXXXXXX Znaczny - § 26 pkt. 1 lit c

37. XXXXXXXX Umiarkowany – 01-U, 02-P

38. XXXXXXXX Umiarkowany - 01-U

39. XXXXXXXX Umiarkowany – 02-P, 05-R

40. XXXXXXXX Znaczny – 10-N
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Ad. § 21 pkt 2b

Ogólna frekwencja uczestników na zajęciach warsztatu

w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego 2009 kształtowała 
się następująco:

Styczeń – 88%

Luty – 84%

Marzec – 85%

Kwiecień – 90%

Maj – 91%

Czerwiec – 91%

Lipiec – 88%

Sierpień – 91%

Wrzesień – 87%

Październik – 86%

Listopad – 87%

Grudzień – 94%

Pełny wykaz obecności i nieobecności znajduje się w archiwum WTZ. 
Powyższe wyliczenia dotyczą dni roboczych z poszczególnych miesięcy roku 
2010 pomnożone przez  liczbę uczestników.
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Ad. § 21 pkt  2c

Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej

Działania  rehabilitacyjne  w  2010r.  realizowane  były  w  ramach  8  pracowni 
terapii  zajęciowej:  artystycznej,  przyrodniczo  –  plastycznej,  gospodarstwa 
domowego,  komputerowo  –  poligraficznej,  muzycznej,  samoobsługi  i  zaradności  oraz 
2  pracowni  sportowych.  Dodatkowo  uczestnicy  korzystali  z  rehabilitacji  ruchowej, 
terapii  psychologicznej i nauki tańca.

Podnosili  poziom  swego  funkcjonowania  poprzez  rozwijanie  umiejętności 
zawodowych w oparciu o techniki specyficzne dla danej pracowni.

Rehabilitacja zawodowa miała za zadanie:

I. Utrwalić wiadomości teoretyczne niezbędne w pracy zawodowej.

1. Znajomość materiałów i produktów potrzebnych do wykonania produktu:

• główne składniki niezbędne w procesie tworzenia produktu,

• zasady przechowywania produktów i materiałów,

• umiejętność oceny przydatności surowców do produkcji,

• znajomość zasad doboru materiału.

2. Znajomość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji:

• znajomość przeznaczenia poszczególnych naczyń, narzędzi i urządzeń,

• znajomość obsługi urządzeń.

3. Znajomość zasad BHP:

• wiedza na temat przestrzegania higieny osobistej,

• znajomość zasad bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń i narzędzi,

• znajomość zasad bezpieczeństwa na poszczególnych etapach wykonywanych 
czynności.

II.  Rozwijanie umiejętności praktycznych.

1. Planowanie:

• przygotowanie materiałów, 

• zachowanie kolejności wykonywania poszczególnych operacji,

• czas wykonania.

2. Organizacja pracy:

• dobór odpowiednich narzędzi,

• umiejętność właściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami,
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• zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa,

• dbałość o czystość i estetykę stanowiska pracy.

3. Dokładność wykonywania czynności:

• zgodność wykonanego produktu z założonym wzorcem

4. Kontrola wykonanego produktu:

• wizualizacja produktu finalnego,

• odrzucenie produktu wadliwego.

III. Kształtowanie  umiejętności społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

1. Rozwijanie samooceny i samokontroli w zakresie wykonywanych czynności.

2. Kształtowanie obowiązkowości i wytrwałości w doprowadzeniu pracy do końca:

• znajomość praw i obowiązków uczestnika, 

• znajomość wartości pracy.

3. Kształtowanie zdolności samopoznawania w zakresie możliwości i kompetencji 
    zawodowych.

Prowadzona rehabilitacja społeczna miała za zadanie:

I. Wyrabianie zaradności życiowej.

1. Wdrażanie do dbałości o wygląd zewnętrzny.

2. Wyrabianie samodzielności w sytuacjach życia codziennego:

• nauka racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,

• rozwijanie umiejętności załatwiania spraw w urzędach,

• nauka podejmowania decyzji życiowych,

• nauka prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

II. Pobudzanie aktywności społecznej i świadomego uczestnictwa z życiu 
społeczności lokalnej.

1. Udział w imprezach kulturalnych.

2. Rozwijanie zainteresowań.

3. Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.

4. Kształtowanie  umiejętności prezentowania swoich uzdolnień  i wytworów swojej 
  pracy w środowisku pozawarsztatowym.
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III. Kształtowanie umiejętności społecznych.

1. Rozwijanie właściwych postaw interpersonalnych.

• rozwijanie zdolności empatii i rozumienia mechanizmów ludzkich zachowań.

2. Kształtowanie umiejętności kulturalnego nawiązywania kontaktów z osobami 
przeciwnej płci:

• doskonalenie umiejętności nawiązywania stosunków partnerskich,

• adekwatność wyrażania uczuć,

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności.

3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

4. Kształtowanie umiejętności asertywnych:

• rozwijanie umiejętności komunikacji za pomocą komunikatu „ja”

5. Rozwijanie potrzeby integracji z grupą, podtrzymywanie właściwych kontaktów 
społecznych:

• w kontaktach z innymi,

• nauka rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

6. Rozwijanie zdolności samokontroli:

• umiejętność radzenia sobie ze stresem,

• umiejętność panowania nad emocjami i zachowaniem.

Rehabilitacja ruchowa.

Świadome poszanowanie zdrowia poprzez znajomość procesów zachodzących 
w organizmie i profilaktyka.

I. Doskonalenie znajomości zasad:

• prawidłowego odżywiania się, 

• dbałość o higienę osobistą.

II. Usprawnienie ruchowe.

• zajęcia ruchowe na sali ćwiczeń, na siłowni  i  w otwartym terenie,

• udział w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach i imprezach sportowych.

III. Udział w zajęciach rekreacyjno sportowych.

Warsztat Terapii zajęciowej zorganizował 3 wycieczki:

• 3 dniowa wycieczka do Janowa Lubelskiego,

• 1 dniowa wycieczka do Warszawy,
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• 1 dniowa wycieczka do Łańcuta,

      2 obozy rehabilitacyjno – sportowe:

• 1 zimowy obóz w Szklarskiej Porębie, 

• 1 letni obóz w Krynicy Morskiej.

           W roku 2010 Warsztaty Terapii Zajęciowej przeprowadziły następujące 
formy w oparciu o aktywne metody pracy rehabilitacyjnej:

     W  ramach  rehabilitacji  ruchowej były  prowadzone  ćwiczenia   manualne, 
oddechowe,  masaż  klasyczny,  ćwiczenia  korekcyjne,  nauka  chodu,  ćwiczenia 
rozciągające przykurcz,  okłady żelowe, krio  i inne. 

Największe  efekty  osiągnęli:  XXXX  XXXX:  zmniejszenie  napięcia  mięśni 
kończyn  górnych,  bardzo  duże  zaangażowanie  w  ćwiczenia  ruchowe.  XXXXXX 
XXXXXX,  XXXXX  XXXXX:  spadek  masy  ciała,  wyrobienie  nawyku  prawidłowej 
postawy. XXXXX XXXXX: likwidacja bólu kręgosłupa lędźwiowego. XXXXX XXXXX: 
wyrobienie siły mięśni kończyn górnych, odciążenie mięśni pośladkowych. XXXXX 
XXXXX: wzmocnienie obręczy barkowej, wyuczenie prawidłowego toru oddychania. 
XXXXX  XXXXX:  systematyczna  praca  nad  obniżeniem  masy  ciała.  XXXXXX 
XXXXXX;  zmniejszenie  bólu  barku  prawego,  likwidacja  odleżyny  z  okolicy  m/d 
łopatkowej.  XXXXX  XXXXX:  podjęcie  działania  w  kierunku  spadku  masy  ciała. 
XXXXX  XXXXXX,  XXXXXX  XXXXX:  podjęcie  prób  w  kierunku  lepszego 
funkcjonowania  w  życiu  codziennym.  XXXXX  XXXXX:  wyrabianie  nawyku 
prawidłowej postawy. XXXX XXXXX : próbuje wykonać dobrze ćwiczenia manualne. 
XXXX XXXXX: bardzo aktywna podczas ćwiczeń, dba o kondycję fizyczną, utrzymuje 
prawidłową postawę  ciała mimo problemów z koordynacją wzrokowo – ruchową.

      Pielęgniarka sprawowała  opiekę  pielęgniarską  przez  4  godz.  dziennie, 
od 15.10.2010r – 6 godz. dziennie.  Ogółem wykonano 1324 drobnych zabiegów. 
Kontynuowano   profilaktykę  nadwagi  i  nadciśnienia  tętniczego   wykonując   stałe 
pomiary RR i wagi ciała. Po roku stałego nadzoru zaobserwowano efekty profilaktyki.  
Ponadto  prowadzony  był  stały  nadzór  nad  higieną  osobistą  i  estetyką  wyglądu 
uczestników.

Pielęgniarka uczestniczyła również we wszystkich zajęciach i imprezach.

 W ramach zajęć tanecznych uczestnicy:

• rozwinęli percepcję słuchową,

• wrażliwość estetyczną, koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową,

• motorykę małą i dużą, orientację w schemacie własnego ciała oaz orientację 
przestrzenną,

• nauczyli się tworzyć koło,

• rozwinąć płynność ruchów,

• łączyć w pary i czwórki płynnie wykonywać kroki w rytm muzyki.
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W  ramach  zajęć  uzupełniających odbyły  się  zajęcia  rehabilitacyjne 
z dziedziny fizjoterapii, terapii psychologicznej i zajęcia taneczne.

            Najważniejszymi kierunkami działalności psychologicznej były diagnoza 
i terapia psychologiczna.

     W ramach diagnostyki psycholog dokonał oceny kompetencji psychospołecznych 
nowo przybyłych uczestników.  Działania terapeutyczne prowadzone były w formie 
indywidualnej  i  grupowej.  Terapia  indywidualna  obejmowała  psychoterapię 
wspierającą i psychokorekcyjną oraz psychoedukację.  Działania te podniosły:

• poczucie wartości i wiary w swoje możliwości,

• rozwinęły  u  uczestników umiejętności  adekwatnej  samooceny i  planowania 
przyszłości  oraz  pozwoliły  zrozumieć  mechanizmy  postępowania 
decyzyjnego  i  określać  zamierzenia   adekwatnie  do  swych  możliwości 
i potrzeb.

     Praca grupowa realizowana była w formie  treningu umiejętności społecznych, 
w  których  brała  udział  większość  uczestników  WTZ  oraz  w  formie  ćwiczeń 
samopoznania przeznaczonych dla młodzieży bardziej sprawnej intelektualnie.

     Trening   psychologiczny  pomógł  uczestnikom rozwijać  empatię,  doskonalić 
komunikację  interpersonalną,  budować  postawę  ufności   i  otwartości,  udoskonalił 
umiejętności  radzenia  sobie  ze  stresem  oraz  własnym  gniewem,  asertywność 
i umiejętność bronienia swego zdania.

    Ćwiczenia  samopoznania  pozwoliły  uczestnikom  poznać  swoje  postawy, 
umiejętności  społeczne  w  zakresie  pesymizmu  i  optymizmu,  ekstrawersji 
– introwersji, wyobraźni  i możliwości  swego umysłu.

     Najlepsze  efekty  pracy  psychologicznej  zaobserwowano  u  XXXXXXX 
XXXXXX,  XXXXX  XXXXX,  XXXXX  XXXXX,  XXXXX  XXXXX,  XXXXX  XXXXX, 
XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, 
XXXXXXX  XXXXXXX,  XXXXXXX  XXXXXX,  XXXXXXX  XXXXXX,  XXXXXXX 
XXXXXX. 

Inne  wybrane formy pracy rehabilitacyjnej:

    W ramach pracowni artystycznej i przyrodniczo – plastycznej uczestnicy:

• poznali nowe techniki plastyczne: malowanie farbami żelowymi i witrażowymi 
na szkle,

• udoskonalili prace w masie solnej,

• w  pracach bardziej zwracają uwagę na dobór gamy barwnej,

• prace charakteryzują się lepszą kompozycją,

• opanowali  technikę posługiwania się różnymi materiałami plastycznymi  oraz 
narzędziami,
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• nauczyli się zachowywać porządek w czasie pracy i porządkować stanowisko 
po wykonaniu zadania,

• oszczędnie gospodarują materiałami,
• poznali techniki karmienia  i pielęgnacji rybek w akwariach,
• zostali uwrażliwieni na otaczającą przyrodę (pielęgnacja roślin).

    W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy:

• zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zdobyli umiejętności mycia  i wycierania naczyń przy właściwym dozowaniu 
płynu,

• nauczyli się obsługiwać sprzęt kuchenny,
• nabyli umiejętności przygotowania prostych posiłków,
• potrafią korzystać z przepisów kulinarnych przy sporządzaniu potraw,
• potrafią krok po kroku zaplanować pracę w pracowni na dany dzień.

    W ramach pracowni sportowych uczestnicy:

• poprawili estetykę wykonywanych ćwiczeń,
• potrafią samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę do porannej gimnastyki,
• opanowali nazewnictwo poznanych ćwiczeń,
• udoskonalili  poznane  układy  taneczne  (aerobiku)  jak  również  samodzielnie 

próbowali   tworzyć nowe kroki i elementy aerobiku, 
• utrwalili zasadę oraz technikę  gry w unihokeja,
• poprzez  regularne ćwiczenia   utrzymali  spadek masy ciała,  który nastąpił 

w ubiegłym roku,
• zostali uwrażliwieni na zachowanie prawidłowej postawy (ćw. korekcyjne),
• znają  przeznaczenie  poszczególnych  urządzeń  sportowych  i  w  prawidłowy 

sposób z niego korzystają.
   W ramach pracowni muzycznej uczestnicy :

• poznali instrumenty muzyczne, nabyli umiejętność posługiwania się prostymi 

           instrumentami, zapamiętali nazwy i ich brzmienie,

• rozwinęli percepcję słuchową, wrażliwość estetyczną,

• nauczyli  się  pieśni  i  piosenek  okolicznościowych,  a  także  związanych 
z poszczególnymi  porami roku, z tematyką świąteczną (kolędy).

   W ramach pracowni komputerowo – poligraficznej uczestnicy:
• nauczyli się dbać o porządek w miejscu pracy oraz sprzęt,  na którym pracują,
• poznali nowe oprogramowania do pracy w Internecie,

• nauczyli się korzystać z programów do obróbki zdjęć,

• opanowali umiejętność płynnego posługiwania się myszką,

• opanowali umiejętność szybszego pisania na klawiaturze,

• nauczyli się robić zakupy w Internecie,
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• opanowali umiejętność komunikacji przez Internet z rówieśnikami.

   W ramach pracowni samoobsługi i zaradności uczestnicy:

• opanowali  umiejętność  samodzielnego  spożywania  posiłków,  mycia 
i wycierania rąk,

• nabyli umiejętności większej komunikacji  i współżycia w grupie,
• poznali właściwości różnych materiałów: papier, plastelina, ciastolina,
• rozwinęli koordynację wzrokowo-ruchową, 
• dokładniej  i  staranniej  wykonują  swoje  prace,  bardziej  zwracają  uwagę  na 

estetykę.

   W ramach  treningu  ekonomicznego uczestnicy  dokonywali  zakupów pod 
opieką  instruktora.  Kwota  przeznaczona  na  trening  wynosiła  100  zł.  miesięcznie 
z wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia w których to trening ekonomiczny wypłacono 
w  wysokości  50%.  (przerwa  wakacyjna  na  przełomie  tych  miesięcy).  Kwota  ta 
ulegała  pomniejszeniu  w  przypadku  nieobecności  uczestników  zgodnie 
z Regulaminem WTZ.

Realizując powyżej opisane formy wykorzystano metody aktywizujące, 
dzięki którym uczestnicy nabywali umiejętności praktyczne niezbędne do 
realizacji zadań programowych:

Formy prowadzonej terapii:

• indywidualna,
• grupowa,
• arteterapia,
• muzykoterapia,
• filmoterapia,
• psychoedukacja,
• socjoterapia,
• psychoterapia,
• kinezjologia edukacyjna,
• fizjoterapia,
• terapia pedagogiczna przy komputerze.

Metody pracy:
• słowne,
• praktyczne,
• pokazowe,
• pogadanka,
• ośrodków pracy,
• trening zachowań społecznych,
• inne w miarę potrzeb,
• programy aktywności M.Ch. Knilów.
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Ad. § 21 pkt 2d

Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat wraz z przyczyną ich 
odejścia.

Lp. Imię i Nazwisko

Skreślony z 
listy 

uczestników 
dnia

Przyczyna skreślenia z listy 
uczestników

1.
XXXXXX XXXXXX 08.04.2010r. Rezygnacja z uczestnictwa na 

wniosek uczestnika.

2.
XXXXXX XXXXXX 01.07.2010r.

Skreślona decyzją Rady 
Programowej w związku z 
nieusprawiedliwioną nieobecnością 
przekraczającą miesiąc.

3.
XXXXXX XXXXXX 11.10.2010r.

Skreślona decyzją Rady 
Programowej w związku z 
nieusprawiedliwioną nieobecnością 
przekraczającą miesiąc.

4.
XXXXXX XXXXXX 04.01.2010r.

Skreślona decyzją Rady 
Programowej w związku z 
nieusprawiedliwioną nieobecnością 
przekraczającą miesiąc.

5.
XXXXXX XXXXXX 01.06.2010r.

Skreślona decyzją Rady 
Programowej w związku z 
nieusprawiedliwioną nieobecnością 
przekraczającą miesiąc.
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Ad. § 21 pkt 2e

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej 

i samodzielności oraz rehabilitacji społecznej wraz z opisem tych postępów.

Lp. Imię i nazwisko Zaradność osobista i samodzielność Rehabilitacja społeczna Rehabilitacja zawodowa

1. XXXXX XXXXX
Wykazuje pełen zakres umiejętności 
samoobsługi: dba o schludny wygląd, 
przygotowuje samodzielnie proste posiłki, 
jak również potrafi  upiec ciasto. Dość 
wyraźnie i grzecznie komunikuje własne 
potrzeby. Wykazuje doskonałą orientację 
w  terenie, samodzielnie podróżuje 
środkami komunikacji publicznej. Jest 
włączony w planowanie wydatków 
gospodarstwa domowego rodziny. 

Wykazuje dużą otwartość i  życzliwość w 
stosunku  do  otoczenia.  Jest  bardzo 
pomocny  i  usłużny.  Łatwo  nawiązuje 
kontakty  i  stara  się  zawsze  znajdować 
rozwiązanie  w  sytuacjach  konfliktowych. 
Jest  opiekuńczy  wobec  słabszych  i 
zawsze   niesie  pomoc.  Samodzielnie 
dysponuje  środkami  finansowymi 
pochodzącymi z treningu ekonomicznego.

Posiada znajomość większości materiałów, 
sprzętu i produktów potrzebnych do 
wykonywania zadań w pracowni sportowej. 
Bardzo  chętnie bierze udział  w zajęciach 
wymagających wysiłku fizycznego. Pracuje w 
szybkim tempie a po opanowaniu umiejętności 
tempo pracy rośnie . Ma poczucie 
odpowiedzialności za efekt końcowy w pracy 
wykonywanej zbiorowo. Przestrzega zasad 
bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy. 
Realizuje swoje zainteresowania zarówno na 
WTZ jak i poza nimi.

2. 
XXXXX XXXXX W tej dziedzinie osiągnął największe 

postępy. Przygotowanie posiłku jest coraz 
sprawniejsze – samodzielnie otwiera 
pojemniki z kanapką, sam kroi ogórka czy 
pomidora. Nauczył się pod nadzorem i 
każdorazowym instruktażem instruktora 
przygotować herbatę. Jest schludny, dba 
o czystość rąk nawet w nieco przesadny 
sposób.

Potrafi dostosować się do zasad 
panujących w WTZ i w innych miejscach 
użyteczności publicznej. Jest bardzo 
pozytywnie nastawiony do opiekuna i 
innych osób, które go otaczają. Pod tym 
względem wyróżnia się w grupie i w WTZ. 
Bardzo rzadko miewa negatywne odruchy 
wobec innych. Nie przeszkadza innym 
uczestnikom podczas wykonywania 
powierzonej im pracy. Tworzy więzi 
emocjonalne. Nauczył się  używać słów 
grzecznościowych.

Nauczył się  rozpoznawać kilka kolorów, nie tylko 
podstawowych. Jego prace są coraz bardziej 
staranne. Poczynił postępy w zakresie 
kolorowania obrazków, stara się nie wychodzić 
poza kontur. Zaczął odróżniać poszczególne 
elementy obrazka.

3.
XXXXX XXXXX Opanował czynności samoobsługowe 

takie jak: zakładanie szalika, posługiwanie 
Poczynił postępy w tworzeniu więzi 
emocjonalnych, jest bardziej ostrożny w 

Opanował punktualne przychodzenie na WTZ, 
zna większość instrumentów muzycznych i ich 
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się nożem i widelcem jednocześnie. Dba 
o schludny wygląd, wykonuje pełną 
samoobsługę w czynnościach 
toaletowych.

doborze przyjaciół, mniej ufny.  Opanował 
możliwość i umiejętność wyrażania 
swojego zdania, nie liczy się wyłącznie z 
opiniami i wskazówkami innych. Jest 
mniej podatny na negatywne wpływy.

zastosowanie, różnicuje dwudźwięki. Nie 
zniechęca się niepowodzeniami, tak jak to 
bywało wcześniej.

4. 
XXXXX XXXXX Jest samodzielna w zakresie 

obsługiwania się przy stole, ubieraniu się, 
toalety. Potrafi posługiwać się nożem i 
widelcem. Samodzielnie wykonuje 
czynności porządkowe w swoim 
najbliższym otoczeniu. Potrafi wykonywać 
złożone i pożyteczne zajęcia domowe. 

Jest posłuszna i chętna w przyjmowaniu 
poleceń. Jest pozytywnie nastawiona do 
instruktora i kolegów. Jest koleżeńska, 
dobrze współpracuje w grupie ale czasem 
wywołuje konflikty.

Potrafi posługiwać się urządzeniami sportowymi. 
Zna ich przeznaczenie. Zapamiętała i opanowała 
prosty układ taneczny oraz podstawowe 
elementy aerobiku. Potrafi wykonać 5-10 ćwiczeń 
z części wstępnej gimnastyki. 

5. 
XXXXX XXXXX Dba o schludny wygląd i czystość ciała. 

Potrafi ubrać się stosownie do pogody. 
Samodzielnie porządkuje swoje 
otoczenie. Samodzielna w przygotowaniu 
prostych posiłków oraz w spożywaniu ich 
(posługuje się nożem i widelcem)

Życzliwe nastawiona na nowe sytuacje i 
chętnie się w nie angażuje. Wykazuje 
potrzebę integracji z grupą. Jest usłużna i 
chętna w przyjmowaniu poleceń. Jest 
pozytywnie nastawiona do innych 
uczestników i opiekunów.

Posiada znajomość materiałów, narzędzi 
potrzebnych do wykonania zadań w obrębie 
pracowni. Przestrzega przepisów BHP. 
Opanowała techniki malowania farbami 
plakatowymi, akwarelowymi i żelowymi na szkle. 
W dobrym stopniu opanowała technikę 
malowania pastelami suchymi. Jest bardzo 
dokładna i precyzyjna w każdym wykonywanym 
zadaniu.

6. XXXXX XXXXX Zdobył umiejętność przemieszczania się 
z domu do WTZ i z powrotem  również 
innymi autobusami kursującymi na tej 
trasie poza autobusem linii 7.
Nabiera coraz większej wprawy  w 
posługiwaniu się jednocześnie widelcem i 
nożem podczas spożywania posiłków. 
Coraz lepiej radzi sobie przy krojeniu i 
owoców w plastry. 

Nabył umiejętność pomocy innym z 
własnej inicjatywy. Z pomocą instruktora: 
próbuje dodawać wartość banknotów w 
ramach 30 zł. oraz wartości monet (bez 
groszy) w ramach 10 zł. Bardziej orientuje 
się i mówi o tym, co jest mu potrzebne, co 
chciałby kupić.

Zdobył następujące umiejętności:
- potrafi wykonywać polecenia złożone,
- obsługuje zmywarkę (wkłada kostkę, włącza, 
wyłącza).
Powierzone zadania nauczył się wykonywać 
dokładniej, we właściwym tempie, dokonuje 
samokontroli. Zdobył umiejętność 
obowiązkowości i systematyczności.
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Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku 
do uczestników warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny 

realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Rada  Programowa  w  dniu  29.12.2010r.  w  wyniku  analizy  indywidualnych 
programów rehabilitacji w zakresie rozwoju i ich ocen, uwzględniając takie elementy 
jak:  zaradność  osobista  i  samodzielność,  rehabilitacja  społeczna,  rehabilitacja 
zawodowa,  podjęła  indywidualne  decyzje  co  do  celowości  dalszej  rehabilitacji 
w stosunku do uczestników Warsztatu.
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