1. Zakres standardu funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
1. Przesłanki opracowania standardu funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej




odwołanie się do dokumentów fundamentalnych i strategicznych: Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych, Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 (prawo do
niezależnego życia, do pracy, do życia w społeczności lokalnej, do wsparcia adekwatnego do
potrzeb)
odwołanie się do wyników badań, które potwierdzają potrzebę stworzenia standardu
funkcjonowania WTZ

2. Miejsce Warsztatu Terapii Zajęciowej w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób
z niepełnosprawnościami




schemat ilustrujący miejsce WTZ w lokalnym otoczeniu (otoczenie bezpośrednie, pośrednie,
potencjalni współpracujący i wspierający) oraz wynikające z tego zależności „Aktywni
niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych
cele warsztatu: aktywizacja w WTZ jako zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na
niezależne życie i podjęcie zatrudnienia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych
i zawodowych, przy:
o poszanowaniu podmiotowości osoby oraz prawa do samostanowienia,
o zaangażowaniu wszystkich możliwych zasobów

3. Prawo uczestników WTZ do samostanowienia



istota prawa do samostanowienia
warunki realizacji prawa do samostanowienia:
o wspieranie uczestników WTZ w podejmowaniu decyzji (self-adwokatura)
o zapewnienie dostępności i komunikacji alternatywnej

4. Wytyczne dotyczące opracowania indywidualnego programu rehabilitacji (IPR)
1) Diagnoza potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników WTZ w oparciu o model oceny
funkcjonalnej (biopsychospołecznej)
2) Proces tworzenia IPR
3) Schemat indywidualnego programu rehabilitacji
4) Zasady i metody mierzenia postępów prowadzonej terapii
5) Instrukcja stosowania modelu oceny funkcjonalnej (biopsychospołecznej) uczestników WTZ

5. Realizacja indywidualnego programu rehabilitacji
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formy i metody pracy
Współtowarzyszenie i komunikacja z uczestnikiem WTZ
Współpraca z osobami wspierającymi uczestnika WTZ
Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników WTZ
Kadra WTZ i rola trenera pracy
Współpraca z otoczeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej

6. Wytyczne w zakresie szkolenia i rozwoju kadr WTZ






diagnoza potrzeb szkoleniowych
planowanie i realizacja szkoleń
obszary szkoleń
regulamin szkoleń
superwizja

7. Programy szkoleniowe







szkolenie dla kadry kierowniczej WTZ w zakresie standardu,
szkolenie dla kadry merytorycznej WTZ w zakresie standardu
szkolenie do pełnienia funkcji trenera pracy
szkolenie w zakresie samostanowienia i wspierania niezależnego życia osób
z niepełnosprawnościami
szkolenie w zakresie stosowania modelu oceny funkcjonalnej (biopsychospołecznej)
uczestników WTZ
szkolenie w zakresie funduszy powierniczych

8. Opracowanie specyfikacji sprzętu niezbędnego do wdrożenia standardu WTZ
9. Zasady finansowania działania WTZ
10. Wdrażanie standardu (w tym proces wdrażania standardu i kierowanie nim)
Rekomendacje dla zmiany systemu wsparcia





instrument systemowy „zatrudnienie wspomagane”
mechanizm elastycznego przechodzenia pomiędzy warsztatem a rynkiem pracy i ośrodkiem
wsparcia (poduszka bezpieczeństwa, rekomendacje dla PCPR, PFRON, PUP)
asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami w WTZ
status instruktora terapii zajęciowej

