O nas
Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu powstał w 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju i
Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu.
WTZ jest placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.
Celem Warsztatu jest wspomaganie osób niepełnosprawnych w zakresie rozwoju umysłowego, społecznego,
zawodowego i ruchowego w procesie kompleksowej rehabilitacji.
Działania rewalidacyjne obejmują:
- poprawę kondycji fizycznej i zaradności osobistej,
- kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, pracowitości i zdyscyplinowania,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
- naukę umiejętności pozwalających na podjęcie pracy zarobkowej.
W WTZ dominującą formą terapii jest ergoterapia. Zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej prowadzone są
przez terapeutów w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, zaradności osobistej, wikliniarskiej,
plastycznej, dziewiarskiej, stolarskiej i ogrodniczej. W czasie zajęć uczestnicy nabywają umiejętności
zawodowe charakterystyczne dla danej pracowni. Podopieczni mają możliwość wyboru i zmiany pracowni,
dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności.
Stopień trudności zadań wykonywanych przez podopiecznych w pracowniach jest dostosowany do ich
aktualnych umiejętności i ulega stopniowemu zwiększeniu w miarę nabywania wprawy i nowych
umiejętności.
Uczestnicy Warsztatu objęci są opieką psychologiczną oraz logopedyczną. W ramach zajęć z zakresu
kinezyterapii, fizjoterapeutka w oparciu o zalecenia lekarskie dba o rozwój fizyczny uczestników.

Misja
Niepełnosprawność nie jest obecnie nieszczęściem, które zdarza się tylko nielicznym. We współczesnym
świecie, pełnym wojen, społecznych napięć, licznych kataklizmów, niepełnosprawność można traktować
jako rodzaj zagrożenia coraz większej liczby osób. Nasi mniej sprawni przyjaciele ze względu na trudności
obiektywne i subiektywne, mają dużo wolnego czasu, bardzo często w żaden sposób niewykorzystywanego.
Tymczasem dobrze zagospodarowany czas wolny to dodatkowy wymiar rehabilitacji medycznej, społecznej i
zawodowej. Jednym z rozwiązań kompleksowej rehabilitacji jest włączenie w jej pracy edukacji ekologicznej.

Motorem do zmian otoczenia naszej placówki był fakt, iż nasi podopieczni uwielbiają obcować z naturą,
systematycznie biorą udział w akcjach ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Iławie i
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dbaliśmy i zapewne będziemy
dbać o tereny zielone wokół naszego miasta, ale postanowiliśmy nakładem własnych sił zorganizować swój
zielony ogród, którego sercem będzie położona wśród zieleni roślin altana, dająca schronienie przed rzęsistym
deszczem czy uporczywym słońcem. W zamierzeniu jest to miejsce wypoczynku dla naszych podopiecznych
służące do prawidłowych zajęć terapeutycznych czy aktywnej edukacji osób niepełnosprawnych.
Populacja naszych podopiecznych jest zróżnicowana nie tylko pod względem możliwości fizycznych ale i
psychicznych czy mentalnych, wymaga więc różnorodnych rozwiązań, które sprostają ich potrzebom.
Przeszkodą do zapoczątkowania tych prac od zawsze były bariery finansowe, stąd też nasza prośba do
Państwa.
Pozostajemy otwarci na różnego rodzaju wsparcie, a także na działania służące reklamie Państwa
firmy. Będziemy zaszczyceni jeśli zechcą Państwo wziąć udział w organizowaniu

tego społecznie

pozytywnego celu.

Z przyjemnością odpowiem Państwu na wszelkie pytania dotyczące naszej działalności oraz na życzenie
prześlemy dokumenty potwierdzające osobowość prawną instytucji.
Mam nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem i dzięki niemu będziemy mogli
ofiarować bezcenny uśmiech naszych podopiecznych.

