
„INFORMATOR DLA PRZYSZŁYCH
UCZESTNIKÓW WTZ”

INFORMATOR kierujemy do osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, zadaniem jego jest rozwianie wszelkich
obaw dotyczących uczestnictwa w Warsztacie Terapii
Zajęciowej, jak i również zachęcenie do udziału w nim!

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 rok życia,
w stosunku, do których orzeczono niezdolność do pracy i zostały
zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w Warsztacie
przez Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Czas
trwania zajęć dla uczestników wynosi 35 godzin tygodniowo tj. 7 godzin
dziennie. Zajęcia terapii prowadzone są w grupach 5-cio osobowych pod
kierunkiem instruktorów terapii w 6-ciu pracowniach tj.:
- pracownia tkacko – dziewiarska,
- pracownia ogrodnicza,
- pracownia plastyczna,
- pracownia stolarska,
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia komputerowo-poligraficzna.
Warsztat finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 90% oraz Starostwa Powiatowego 10%.
WTZ jest przeznaczony przede wszystkim dla tych osób niepełnosprawnych,
które nie maja możliwości kontynuowania dalszego kształcenia, żyją
w bezczynności, bez kontaktu ze środowiskiem lokalnym.

WTZ oferuje swoim uczestnikom:
- terapię zajęciową w poszczególnych pracowniach,
- aktywne życie w grupie,

− aktywność twórczą dostosowaną do indywidualnych możliwości
psychofizycznych osób niepełnosprawnych,

− czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
− aktywność kulturalna (wystawy, kiermasze, udział w festynach, występy,

imprezy integracyjne i kulturalne, wycieczki),
− rehabilitację poprawiającą sprawność fizyczną, kondycję psychiczną,
− trening ekonomiczny (np. nauka dysponowania pieniędzmi),
− dowóz w razie konieczności,
− opiekę rehabilitacyjną i psychologiczną,
− możliwość wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

Pobyt w Warsztacie uczestnika nie traktuje się, jako pracy w związku,
z czym nie ma to wpływu na rodzaj otrzymywanej renty. Każdy
uczestnik otrzymuje swoją rentę w wysokości dotychczasowej.

Aby zostać uczestnikiem należy:
− skontaktować się z jedną z niżej podanych placówek tj.:

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
� Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
� Warsztat Terapii Zajęciowej.

− posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znaczny lub
umiarkowany), w którym jest zapis – „uczestnictwo w terapii
zajęciowej – zaleca się”.

− w przypadku posiadania znacznego lub umiarkowanego (przy
umiarkowanym są pewne ograniczenia) stopnia niepełnosprawności
i braku zapisu „uczestnictwo w terapii zajęciowej – zaleca się” można
wystąpić o zmianę zapisu w tym punkcie.

− musi być wolne miejsce w WTZ (Warsztat przygotowany jest dla 30-
stu osób niepełnosprawnych)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Bytowie ul. Szarych Szeregów 13

tel. 59-822-76-35, e-mail: wtz3@wp.pl


