
Sprawozdanie z działalności
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przy 
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Osób Niepełnosprawnych „START”

Za rok 2011 
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Ad. § 21 pkt 2a

Lista kodów niepełnosprawności uczestników 
WTZ przy RSSiRON „START” w Radomiu

stan na ostatni dzień grudnia 2011r.

Lp.

Lp

Uczestnik

Uczestnik

Stopień i rodzaj niepełnosprawności

Stopień  i rodzaj niepełnosprawności1. XXXXX XXXXX Umiarkowany  § 26 pkt. 1 lit c
2. XXXXX XXXXX Znaczny  01-U
3. XXXXX XXXXX (wózek) Znaczny R
4. XXXXX XXXXX (wózek) Znaczny 10-N, 05-R
5. XXXXX XXXXX Umiarkowany 01-U, 02-P
6. XXXXX XXXXX Znaczny  PS, L
7. XXXXX XXXXX Znaczny  U
8. XXXXX XXXXX Umiarkowany  05-R, 10-N
9. XXXXX XXXXX Znaczny PS/N
10. XXXXX XXXXX Umiarkowany  PS
11. XXXXX XXXXX (wózek) Znaczny 10-N/05-R/04-O
12. XXXXX XXXXX Znaczny 02-P/03-L
13. XXXXX XXXXX Umiarkowany  06-E, 01-U, 05-R
14. XXXXX XXXXX Umiarkowany  01-U, 04-O
15. XXXXX XXXXX Znaczny  § 32 ust. 2 pkt. 2 10-N/05-R/06-E
16. XXXXX XXXXX Umiarkowany 01-U
17. XXXXX XXXXX Znaczny  PS
18. XXXXX XXXXX Umiarkowany  02-P, 10-N
19. XXXXX XXXXX Umiarkowany  01-U, 02-P
20. XXXXX XXXXX (wózek) Znaczny  10-N, 05-N
21. XXXXX XXXXX Znaczny  § 26 pkt. 1 lit c
22. XXXXX XXXXX Umiarkowany - PS
23. XXXXX XXXXX Znaczny 10-N
24. XXXXX XXXXX Znaczny  10-N, 05-R, 01-U
25. XXXXX XXXXX Znaczny P
26. XXXXX XXXXX Znaczny  § 26 pkt. 1 lit c
27. XXXXX XXXXX Znaczny  N
28. XXXXX XXXXX Znaczny  § 32 ust. 2 pkt. 1/01-U i 11/11-I
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29. XXXXX XXXXX (wózek) Znaczny  05-R, 10-N
30. XXXXX XXXXX Umiarkowany  § 32 ust. 2 pkt. 2/02-P
31. XXXXX XXXXX Znaczny  § 26 pkt. 1 lit c
32. XXXXX XXXXX (wózek) Znaczny- R
33. XXXXX XXXXX Umiarkowany 06-E, 01-U
34. XXXXX XXXXX Umiarkowany  01-U,04-O, 05-R
35. XXXXX XXXXX Znaczny 10-N, 05-R 
36. XXXXX XXXXX Znaczny  § 26 pkt. 1 lit c
37. XXXXX XXXXX Umiarkowany  01-U, 02-P
38. XXXXX XXXXX Umiarkowany 01-U
39. XXXXX XXXXX Umiarkowany  02-P, 05-R
40. XXXXX XXXXX Znaczny  10-N
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Ad. § 21 pkt 2b

Ogólna frekwencja uczestników na zajęciach warsztatu
w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego 2011 

kształtowała się następująco:

Styczeń – 92%

Luty – 88%

Marzec – 82%

Kwiecień – 92%

Maj – 87%

Czerwiec – 88%

Lipiec – 84%

Sierpień – przerwa urlopowa uzgodniona z MOPS

Wrzesień – 79%

Październik – 87%

Listopad – 84%

Grudzień – 89%

 Roczna frekwencja  - 86,5%

Pełny  wykaz  obecności  i  nieobecności  znajduje  się  w  archiwum  WTZ. 
Powyższe wyliczenia dotyczą dni roboczych z poszczególnych miesięcy roku 2011 
pomnożone przez  liczbę uczestników.
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Ad. § 21 pkt  2c

Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności 
rehabilitacyjnej

Działania  rehabilitacyjne  w 2011r.  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. 

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

Rehabilitacja zawodowa miała za zadanie:

I. Utrwalenie wiadomości teoretycznych niezbędnych w pracy zawodowej.

1. Znajomość: 

  materiałów i produktów potrzebnych do wykonania produktu:

 głównych składników niezbędnych w procesie tworzenia produktu,

 zasad przechowywania produktów i materiałów,

 zasad doboru materiału,

 umiejętność oceny przydatności surowców do produkcji.

2. Znajomość narzędzi, urządzeń  i naczyń wykorzystywanych przy produkcji oraz ich 

przeznaczenie i obsługa.

3. Znajomość zasad BHP, takich jak:

 wiedza na temat przestrzegania higieny osobistej,

 znajomość zasad bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń i narzędzi,

 znajomość zasad bezpieczeństwa na poszczególnych etapach wykonywanych 

czynności,

 znajomość zasad zdrowego żywienia.

II.  Rozwijanie umiejętności praktycznych.

1. Planowanie:

 przygotowanie materiałów, 
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 zachowanie kolejności wykonywania poszczególnych operacji,

 czas wykonania,

 podział zakresu czynności.

2. Organizacja pracy:

 dobór odpowiednich narzędzi,

 umiejętność właściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami,

 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.

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.
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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.

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.

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 otwartym terenie,
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 udział w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach i imprezach sportowych.

W roku 2011 Warsztaty Terapii Zajęciowej przeprowadziły następujące formy 
w oparciu o aktywne metody pracy rehabilitacyjnej:

W ramach  rehabilitacji  ruchowej prowadzona była  rehabilitacja  z  zakresu kinezy 
terapii, fizykoterapii i masażu.

Celem rehabilitacji ruchowej było:

 zapobieganie ograniczeniom ruchomości w stawach,

 zapobieganiu osłabieniu mięśni i ich zanikom, 

 zapobieganie obrzękom,

 przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach oraz siły, wytrzymałości mięśni,

 poprawa koordynacji i równowagi,

 poprawa wad postawy ciała,

  nauka chodu: o balkoniku, o kulach,

 poprawa czynności układu krążeniowo – oddechowego,

 pobudzenie i poprawa czynności O.U.N.

 zwiększenie wydolności i sprawności ogólnej,

 nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, koncentracji wzroku,

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości, orientacji w schemacie własnego ciała i 
przestrzeni,

 wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa stanowiącego bazę  do rozwijania zaufania do 
siebie poprzez kształtowanie:
- samodzielności ruchu w zabawie,
- sprawności fizycznej,

 umiejętność naśladowania, ekspresji i twórczej aktywności ruchowej,

 rozwijanie zaufania do partnera i nauka współdziałania z nim, nauka używania siły i 

delikatności.

Odbywały się: 

 gimnastyka poranna (każdego dnia),

 gimnastyka korekcyjna,
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 ćwiczenia indywidualne,

 zabiegi fizykoterapeutyczne,

 ćwiczenia relaksacyjno – koncentrujące,

 gry i zabawy ruchowe,

 zajęcia sportowo rekreacyjne,

 zajęcia na świeżym powietrzu – spacery.

Uczestnicy ze względu na schorzenia  i wady postawy zostali podzieleni na grupy ćwiczebne:

1. Plecy okrągłe:
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX

2. Płaskostopie:
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX

3. Zaburzenia oddechowe:
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX

4. Zaburzenia równowagi:
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX

Uczestnicy  korzystali  również  z  zabiegów  fizykoterapeutycznych  na  zlecenie 
lekarskie.

Byli to:
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX

Rehabilitant prowadził indywidualne  rozmowy z rodzicami o efektach w rehabilitacji 
i udzielał instruktażu dotyczącego ćwiczeń w domu. 

Największe postępy poczyniła XXXX XXXXX, która w dużym stopniu zaangażowała 
się  w  ćwiczenia  indywidualne.  Doskonale  współpracuje  z  rehabilitantem  i  samodzielnie 
kontynuuje ćwiczenia w domu.

Pielęgniarka sprawowała  opiekę  medyczną  przez  6  godz.  dziennie.  Ogółem  zostało 
wykonanych  1329  drobnych  zabiegów  i  porad.  Przeprowadzono  profilaktyczne  badanie 
poziomu  glukozy  we  krwi  u  wszystkich  uczestników  i  pracowników  WTZ.  Nadal 
kontynuowana  jest profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz nadwagi. Prowadzony był stały 
nadzór nad higieną osobistą i estetyką wyglądu uczestników. 

9



W  ramach  zajęć  uzupełniających odbyły  się  zajęcia   terapii  psychologicznej,  zajęcia 
rekreacyjne.

Najważniejszymi kierunkami  działalności psychologicznej były diagnoza  i terapia 
psychologiczna (indywidualna i grupowa).

W ramach diagnostyki psycholog dokonywał diagnozy kompetencji psychofizycznych 
i społecznych.  Zajęcia indywidualne prowadzone były stosoawnie do bieżących potrzeb w 
formie:

- rozmów wspierających i działań wzmacniających,

-  działań  psychokorekcyjnych  służących  niwelowaniu  skutków  negatywnych 
doświadczeń społecznych i weryfikacji błędnych schematów myślenia, 

- działań interwencyjnych służących bezpośredniej ocenie i uświadomieniu skutków 
zachowania uczestnika dla niego samego i jego otoczenia,

W zajęciach  grupowych  brali  udział  wszyscy uczestnicy.  Psycholog  przeprowadził 
następujące rodzaje zajęć:

 zajęcia psychoedukacyjne,

 zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych,

 zajęcia z zakresu treningu twórczego myślenia,

 ćwiczenia „samozapoznania”.

Wyżej  opisane zajęcia przyczyniły się do: nabycia przez uczestników umiejętności 
adekwatnej  samooceny,  radzenia  sobie  ze  stresem,  dokonywania  właściwych  wyborów, 
efektywnej  komunikacji  interpersonalnej,  rozwinęły  empatię  u  uczestników,  rozwinęły 
umiejętność wyrażania emocji i kontrolowania zachowań.

Największe  efekty  w aktywności  społecznej  –  interpersonalnej  poczynili:  XXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXX

W ramach zajęć rekreacyjnych były zorganizowane:

 ogniska i grille,

  wycieczki:

- 2 dniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego, 

- 2 dniowa wycieczka do Wieliczki,

    - 1 dniowa wycieczka do Jaskini Raj

 plenery artystyczne, 
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 spotkania z uczestnikami innych warsztatów, 

 imprezy integracyjne i okolicznościowe, 

 wyjścia do muzeów, kin, teatrów, kawiarni i pizzerii,

  spartakiady sportowe letnie i zimowe,

  kiermasze,

  dyskoteki,

  Bal Karnawałowy, 

Inne  wybrane formy pracy rehabilitacyjnej:

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA:

W ramach pracowni artystycznej uczestnicy:

 poznali zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 nabyli umiejętność gospodarnego stosowania rożnych materiałów plastycznych,

 poznali  nowe  techniki  plastyczne:  malowanie  pastelami  suchymi  i  olejnymi, 
malowanie na szkle,

 udoskonalili malowanie farbami żelowymi, plakatowymi,

 nabyli  umiejętność wykonywania jesiennych różyczek z liści  klonu i wykonywanie 
kompozycji,

 udoskonalili  umiejętność  zachowywania  porządku w czasie  pracy i  porządkowania 
stanowiska po wykonaniu zadania.

PRACOWNIA PRZYRODNICZO – PLASTYCZNA

W ramach pracowni przyrodniczo – plastycznej uczestnicy:

 poznali nowe techniki plastyczne: malowanie farbami akrylowymi, lepienie w masie 
papierowej,

 poznali  i  utrwalili  zasadę  tworzenia  kwiatów  i  dekoracji  z  bibułki  marszczonej 
i prasowanej,

 udoskonalili pracę w masie solnej,

 opanowali  technikę  kolażu  -  łączenie  różnych  materiałów.  Zostali  przygotowani 
do odbioru sztuki poprzez wycieczki do muzeum i galerii,

 poznali zasady sadzenia i pielęgnacji roślin.
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PRACOWNIA MUZYCZNA:

W ramach pracowni muzycznej uczestnicy:  

 zapoznali  się z tekstami i  melodią nowych piosenek okolicznościowych i utworów 
związanych z porami roku,

 nauczyli się łączyć tekst z melodią,

 zapoznali  się  z  budową  i  zastosowaniem  instrumentów  perkusyjnych  takich  jak: 
tamburyno, kastaniety, grzechotki, trójkąty,

 nauczyli się zastosowania i wykorzystywania instrumentów we wcześniej poznanych 
utworach muzycznych,

 poznali podstawowe kroki charakteryzujące taniec hiszpański.

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W ramach pracownia gospodarstwa domowego uczestnicy:

 utrwalili zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 zdobyli umiejętność obsługiwania zmywarki do naczyń,

 nabyli umiejętność przygotowania posiłków,

 nabyli umiejętność korzystania z przepisów kulinarnych przy sporządzaniu potraw,

 potrafią dokładnie zaplanować pracę  w pracowni w danym dniu.

PRACOWNIA KOPUTEROWO - POLIGRAFICZNA

W ramach pracowni komputerowej uczestnicy:

 nauczyli się przestrzegać higieny pracy i bezpiecznego użytkowania sprzętu na 
którym pracują,

 nauczyli się pracę wykonaną na komputerze przenosić na rzeczy użyteczności 
codziennej ( kalendarz, zakładka do książki),

 nauczyli się korzystać z drukarki,

 nauczyli się posługiwania gilotyną do cięcia papieru oraz rozpoznawać formaty 
papieru,

 opanowali prosty program (Paint) do tworzenia grafiki komputerowej,

 udoskonalili umiejętność pisania w programie tekstowym  a tym samym umiejętność 
pisania na klawiaturze,
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 nauczyli  się łączyć tekst  z grafiką czyli pracować w kilku programach jednocześnie,

 poprawili umiejętność posługiwania się myszą komputerową,

 opanowali umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie,

 poznali nowe programy oraz sposoby korzystania z komputera i sprzętu biurowego.

 2 PRACOWNIE SPORTOWE

W ramach pracowni sportowych uczestnicy:

 dbają o schludny wygląd i pilnują reguł panujących w pracowni 

 usystematyzowali kolejność wykonywania ćwiczeń

 potrafią wykonywać ćwiczenia zachowując poprawną postawę ciała,

 potrafią samodzielnie w odpowiedniej kolejności z uwzględnieniem wszystkich partii 
ciała przeprowadzić rozgrzewkę do porannej gimnastyki,

 znają znaczenie ćwiczeń oddechowych, relaksacyjnych podczas porannej gimnastyki,

 udoskonalili poznane układy z aerobiku i przystąpili do nauki nowego z poznanych 
wcześniej elementów i kroków,

 utrwalili zasadę oraz technikę gry w BOCCIE,

 potrafią współpracować w zespole podczas gier i zabaw,

 w umiarkowanym stopniu rozwinęli koordynację wzrokowo - ruchową,

 wciąż poprzez regularne ćwiczenia i dietę kontrolują masę ciała,

 brali udział w spartakiadach sportowych w naszym mieście,

 znają  przeznaczenie poszczególnych sprzętów i urządzeń sportowych i w prawidłowy 
sposób z nich korzystają. 

PRACOWNIA SAMOOBSŁUGI I ZARADNOŚCI

W ramach pracowni samoobsługi i zaradności uczestnicy:

 w umiarkowanym stopniu nabyli umiejętności samoobsługowe dotyczące ubierania się 
- samodzielnie zdejmują i zakładają wierzchnie odzienie bez zapinania guzików i 
suwaków,

 staranniej wykonują swoje prace przy prostych instrukcjach wydanych przez 
instruktora.
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W ramach treningu ekonomicznego uczestnicy dokonywali zakupów pod opieką 
instruktora. Kwota przeznaczona na trening wynosiła 100 zł. miesięcznie z wyjątkiem 
miesiąca sierpnia (przerwa wakacyjna).

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,
• socjoterapia,
• psychoterapia,
• terapia przez kontakt z przyrodą,
• fizjoterapia,
• terapia pedagogiczna przy komputerze,
• zajęcia rekreacyjne.

Metody pracy:

• słowne,
• praktyczne,
• pokazowe,
• pogadanka,
• ośrodków pracy,
• trening zachowań społecznych,
• programy aktywności M.Ch. Knilów,
• inne w miarę potrzeb.
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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 15.04.2011r.

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 Zdobyła umiejętność samodzielnego poruszania 

się w obrębie własnej dzielnicy. Smodzielnie 
przemieszcza się z domu do kiosku i robi 
drobne zakupy. Potrafi samodzielnie dokonać 
drobnych opłat na  poczcie.

Z  pomocą  instruktora  dodaje  wartości 
banknotów  w  ramach  40  zł.,  odejmuje 
wartości banknotów w ramach 20 zł. Nabyła 
umiejętność  dodawania  monet  bez  groszy w 
zakresie 10 zł.

Nabyła umiejętność krojenia w kostkę warzyw i 
owoców oraz samodzielnie włącza i wyłącza 
zmywarkę.

2. 
XXXXX XXXXX Zdobył umiejętności w zakresie dbania o 

schludny wygląd i czystość ciała.
Zapanował nad eliminacją swojego brzydkiego 
zapachu. Samodzielnie wykonuje czynności 
pielęgnacyjne . Stosuje i doskonale rozumie 
potrzebę systematycznego korzystania z 
odpowiednich kosmetyków.

Zdobył umiejętność spokojnego 
przyjmowania poleceń instruktora. Jest bardzo 
pomocny i chętnie wykonuje (z własnej 
inicjatywy) prace porządkowe.

Zdobył następujące umiejętności:
 - doskonale opanował nowopoznane techniki 
plastyczne,
- potrafi wykonać polecenia złożone,
- doskonale opanował  technikę wykonywania 
różyczek z liści klonu,
- doskonale opanował technikę malowania pastelami,
- wszystkie zadania wykonuje z ogromnym 
zaangażowaniem i starannością. 

3.
XXXXX XXXXX Wykazuje duży postęp w samodzielnym 

rozbieraniu się – zdejmuje wierzchnie okrycie. 
Potrafi sprawną ręka zdjąć z siebie czapkę, 
szalik, kurtkę.
Nauczyła się pod opieką instruktora zrobić 
herbatę ( umieścić sprawną dłonią torebkę 
herbaty w szklance, posługując się łyżeczką 
wyjąć ją ze szklanki, osłodzić herbatę).

Poczyniła postępy w relacjach z innymi 
współuczestnikami. Stara się pierwsza 
inicjować rozmowę i komunikować własne 
potrzeby. Jest empatyczna. Liczy się ze 
stanami emocjonalnymi i potrzebami innych. 
Jest otwarta na nowe wyzwania.

Poczyniła postępy w poruszaniu się w obszarze 
Internetu. Lepiej wykonuje prace wymagające 
klejenia, wypełnia precyzyjnie elementy ograniczone 
konturem. Poprawne wykonanie zadania sprawia jej 
dużą satysfakcję i motywuje do dalszej pracy nad 
sobą. Rozpoczętą pracę doprowadza do końca.
Jest skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Potrafi przez dłuższy czas pracować samodzielnie.
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4. XXXXX XXXXX Potrafi samodzielnie dokonywać  zakupów i 
realizować planowane wydatki. Potrafi zakupić 
i zareklamować wadliwy produkt. Jest 
świadomy swoich praw. Pomaga w stałych 
obowiązkach w domu rodzinnym (opieka nad 
chorą matką, sprzątanie, odbieranie przesyłek i 
listów poleconych). Nie czuje lęku w kontakcie 
ze światem zewnętrznym. Wykazuje drobną 
orientacje w terenie, sam przychodzi na WTZ. 
Potrafi pozyskać potrzebne dla siebie 
informacje.

 Poczynił postępy w nawiązaniu kontaktów. 
Tworzy przyjaźnie. Jest empatyczny i 
pomocny. Jest opiekuńczy wobec 
potrzebujących. Stara się rozwiązywać 
konflikty i jest pozytywnie nastawiony do 
otoczenia. Przestrzega zasad i regulaminu 
pracowni oraz warsztatów.

Poczynił postępy w zakresie pozyskiwania wiedzy 
informatycznej oraz  w precyzyjnym wycinaniu 
drobnych elementów z papieru i klejeniu. Potrafi 
dopasować odpowiedni materiał oraz narzędzie do 
wykonywanego zadania. Przestrzega porządku w 
miejscu pracy. Czuje odpowiedzialność za efekty 
końcowe pracy w grupie.
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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 30.12.2011r. 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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