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WTZ PRZY JST  

Uwarunkowanie działalności  
z perspektywy 20 lat 

1. Zalety działalności przy JST 

      - stabilna pozycja finansowa? ( zasoby gminy, wsparcie ze strony założyciela) 

      - stabilizacja zatrudnienia kadry?   

2. Utrudnienia i niedogodności działalności przy JST 

      - stosowanie przepisów obowiązujących w JST 

      - brak możliwości pozyskiwania środków z źródeł pozabudżetowych bez udziału 

gminy 

      - formalny brak niezależności 

      - stosowanie polityki finansowej obowiązującej JST 

 



 

 

1994 –2017 założenie działania WTZ  
„Bez pracy nie ma kołaczy” 

1. Rok 1994 - NIE OCZEKUJEMY DAROWIZN  ( są instytucje, ludzie potrzebujący 

bardziej) – np. Karetka z inkubatorem dla szpitala, jakiej w Tarnowie nie było. 

2. Tworzymy pracownie świadczące usługi – co daje niezależność finansową. 

3. Oczekujemy wynagrodzenia za dobrze wykonaną pracę( barter wchodzi  w grę) – co 

daje motywację do pracy i zaangażowania w nią uczestników. 

4. Wprowadzamy program „Gotowi do Pracy” – pieniądze za pracę – motywacja? 

5. Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Aniołowo” 

 

  



 

 

Działalność usługowo-wytwórcza WTZ 

 Pracownia plastyczna i poligraficzna: 

     1. Tworzenie projektów plastycznych reklam wizualnych, oklejanie folią banerową,  

samochodów, witryn sklepowych, hoteli, restauracji, tworzenie tabliczek 

informacyjnych dla instytucji. 

     2.  Pracownia witrażu na zlecenia indywidualne produkowała lampy, obrazy, 

przeszklenia witrażowe, przeszklenia drzwi – początki masowej produkcji aniołów. 

     3.  Pracownia poligraficzna: wizytówki, kartki okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia 

weselne, dyplomy komunijne.  

     

 



 

 

pracownia ramiarska – strzał w dziesiątkę 

 Pracownia ramiarska: 

     1. oprawa obrazów w cenach konkurencyjnych, 

     2.  Produkcja ramek na zdjęcia, 

     3.  Produkcja dyplomów komunijnych i okolicznościowych, 

     4.  Naprawa i konserwacja ram i obrazów, 

     Pracownia dla uczestników z programu „Gotowi do Pracy”  – samodzielnie 

dojeżdżających (w założeniu ), wykonujących pracę w określonym harmonogramie, 

codziennie ocenianych przez instruktora, premiowani finansowo wg. ustalonego 

regulaminu. 

     

 



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 
Pracownia ogrodniczo - florystyczna 

 Pracownia zakres działania: 

     1. Prace ogrodnicze porządkowe na posesji WTZ i posesjach prywatnych. 

     2.  Prace w szkółce leśnej. 

     3.  Zlecenia pielęgnacji w szkółkach ogrodniczych.  

     4.  Zimą produkcja ozdób florystycznych , bukietów , donic, wieńców i wiązanek na 

zamówienie zewnętrzne ( współpraca z kwiaciarnią). 

     

 



 

 



 

 

 
Pracownia plastyczna 

 Pracownia zakres działania: 

 

     1. Zbiórka starych mebli.  

     2.  Renowacja, zdobnictwo. 

     3. Sprzedaż odrestaurowanych mebli.  

     

 



 

 



 

 



 

 

Aktywizacja  pro – zawodowa  

1. W ramach aktywizacji pro-zawodowej uczestnicy WTZ odbywają staże w zakładach 

pracy na podstawie zawartych umów wykonując czynności pracownicze 

dostosowane do swoich umiejętności i niepełnosprawności. 

2. Dzięki stażom odbywa się kolejny etap reintegracji i budowania relacji społecznych  

w warunkach realnej pracy. Budowanie relacji pomiędzy pracownikami zakładu  

a osobami niepełnosprawnymi przy jednej „taśmie” nie zastąpi żadne nawet 

najbardziej wymyśle szkolenie w relacjach psychospołecznych i pracowniczych.  

       



 

 

D.H. ZENIT – wykładanie towaru 

  



 

 



 

 

         Tarnowska Odzież - prasowanie 



 

 

Hotel ”Tarnovia”- pralnia 



 

 

Szkolenia, kursy  



 

 



 

 

Współpraca z partnerami 

Profil partnerów: 

1. Prywatni przedsiębiorcy.  

2. Instytucje Publiczne (szpital, urząd miasta). 

3. Partnerzy społeczni (stowarzyszenia, fundacje). 

4. Osoby prywatne.  



 

 

Współpraca z partnerami 



 

 

Współpraca z partnerami 



O sobie zawsze 
trzeba mówić 

dobrze, bo źle to 
powiedzą inni   

 
Złota Róża Tygodnika 

„Temi” dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 



Dziękuję za 
uwagę. 

 
 
 

 

Marek Mielak 

tel. 511450212 

33-100 Tarnów 

ul. Klikowska 190 


