Kraków 28.05.2021

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
ul Królowej Jadwigi 81 w roku 2020

Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy ul. Królowej Jadwigi 81, w Krakowie jest
placówką prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes dla 35
podopiecznych.
W roku 2020 swoją działalnością rehabilitacyjną społeczno – zawodową obiją 40 osób
niepełnosprawnych z problemami zdrowia psychicznego. Ze względu na czas pandemii i
wprowadzone obostrzenia praca prowadzona była dwutorowo i naprzemiennie w trybie
stacjonarnym i zdalnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W ramach rehabilitacji zawodowej dla chętnych uczestników warsztatu wprowadzono
współpracę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Ognisko”, w zakresie
kierowania uczestników WTZ, którzy osiągnęli wystarczający poziom rozwoju osobistego i
zawodowego do udziału w projekcie „Pomoc Szyta Na Miarę”, który miał na celu udział w
aktywności społecznej, zawodowej oraz udział w różnych stażach i szkoleniach zawodowych.
Warsztat w ramach swojej działalności prowadził w roku 2020 i latach poprzednich projekt
„Zajęcia Klubowe” dla 6 uczestników będący na liście osób oczekujących na przyjęcie do
Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz tych uczestników, którzy od roku 2018 opuścili warsztat i
podjęli zatrudnienie. Projekt finansowany jest z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i
jest opiera się na bieżącej działalnością warsztatu.
Jednocześnie mimo obostrzeń i pandemii w ramach
niepełnosprawnych udało się zorganizować dwa projekty:
- „Zielona Murawa w

Działań

na rzecz

osób

czasie pandemii” – Integracyjny Turniej Piłki Nożnej (Online)

- „Aktywność psychofizyczna osób niepełnosprawnych w okresie pandemii”
Warsztat Terapii Zajęciowej uczestniczył również w projekcie „Bezpieczne WTZ” skierowanym do
pracowników WTZ, finansowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Projekt
pozwolił wyposażyć pracowników WTZ w potrzebne środki ochrony osobistej i potrzebny sprzęt
pozwalający zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy z podopiecznymi wtz.
Ponadto warsztat włączał się wolontariat sąsiedzki, pomagając starszym mieszkańcom – sąsiadom
w robieniu codziennych zakupów i załatwianiu potrzebnych spraw jak również uczestniczył w
bieżącej działalność Stowarzyszenia organizując zlecone zadania związane z Krakowskimi
Spotkaniami Artystycznymi „GAUDIUM”(onlain).
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