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Połączone sejmowe komisje Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej obradowały w sprawie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich
niedostatecznego finansowania.
W Polsce funkcjonuje obecnie 726 WTZ, których uczestnikami jest 28 tys. osób, w podmiotach tych
zatrudnione jest 10 tysięcy pedagogów, psychologów, instruktorów i fizjoterapeutów. Placówki te
utrzymują bardzo wysoki poziom, dzięki ich funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnościami, nie są
zmuszone do korzystania z usług Domów Pomocy Społecznej. Obecnie WTZ finansowane są w 90% ze
środków PFRON, a w 10% ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie dotacja wynosi
2231,11 zł miesięcznie na uczestnika. Niestety wzrost wynagrodzeń (które i tak są bardzo niskie dla
pracowników WTZ) oraz inflacja, wpływają na bardzo trudną sytuację finansową tych placówek.
Potrzeba jest również standaryzacji usług w WTZ, co niestety również będzie wiązało się z
podniesieniem kosztów funkcjonowania WTZ. Warsztaty Terapii Zajęciowej zwracają uwagę, że od
wielu miesięcy znajdują się w sytuacji kryzysowej. W placówkach brakuje pieniędzy na wszystko, nawet
na środki higieniczne czy materiały używane podczas terapii uczestników. Zgodnie z wyliczeniami
wzrost kosztów na przełomie czerwca 2021 do czerwca 2022 wyniósł 40%.
Jak wskazywali, obecni na posiedzeniu, środki na paliwo na dowożenie uczestników do placówek
skończyły się w wielu WTZ już w czerwcu. Bez wzrostu dotacji, jak wyliczono co najmniej 600 zł
miesięcznie na uczestnika, warsztaty przestaną istnieć.
W odpowiedzi na zgłaszane problemy ministerstwo rodziny i polityki społecznej odpowiedziało, że nie
powinno się selekcjonować osób z niepełnosprawnościami w placówkach WTZ. Żyjemy w systemie
zakonserwowanym 30 lat temu. Niestety, osoby wychodzące z WTZ na rynek pracy stanowią jedynie 2%
- zdaniem resortu trzeba robić wszystko, żeby osoby te wprowadzić na rynek pracy, zamiast obecnego
systemu (tj. wieloletnie uczestnictwo w WTZ). Ministerstwo planuje włączenie osób z
niepełnosprawnościami w społeczeństwo bez ograniczeń. W kolejnych latach tj. od stycznia 2023
planowane jest podniesienie algorytmu o 300 zł na uczestnika miesięcznie, w kolejnych dwóch latach
wzrost ten ma wynieść po 150 zł miesięcznie na uczestnika, co w sumie da wzrost o 600 zł w przeciągu
najbliższych 3 lat. Ma zostać uruchomiony także program pomocowy dla WTZ.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele strony społecznej pytali, dlaczego skoro jest taki deficyt środków,
PFRON wypłaca sobie nagrody po 48 tys. zł dla niektórych pracowników. Zwrócili się z prośbą aby te
nagrody trafiły do osób z niepełnosprawnościami.
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