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Tło 

•   Znaczenie rehabilitacji zawodowej jako elementu rehabilitacji 

•   Brak środków: odpowiednie rozdysponowanie środków 

•   Przeprowadzono liczne badania w wielu krajach 

‐ Wheman & Kregel, 1985; Thornton, C, 1992; Cimera, 2012 

        - Australia, Kanada, Wielka Brytania, USA, Korea itd. 

•   Rosnące zapotrzebowanie na pomiar wyników 

    - Wartość gospodarcza 
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Cel badania 

•  Analiza efektu gospodarczego usług wsparcia rehabilitacji  
zawodowej świadczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej  

•  Propozycja inwestycji ograniczonych środków w programy  
rehabilitacji zawodowej w celu zwiększenia możliwości  
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym 
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 - Pracodawca zatrudniający nie mniej niż 50 pracowników na pełen etat 2,7% 

 - Organizacje publiczne 3% 

 - Ustawa o promocji zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

 - Kontrola prowadzona przez Ministerstwo Zatrudnienia i Pracy   

System kwot obowiązkowych 

 - Pozwala osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym uczestniczyć w rehabilitacji zawodowej  
oraz podjąć pracę w warunkach chronionych 

  - ustawa o opiece społecznej nad osobami niepełnosprawnymi  

  - kontrola prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 

Program pracy w warunkach chronionych i wsparcia rehabilitacji zawodowej 

Program rehabilitacji zawodowej w Korei 
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Ustawa o zakazie dyskryminacji osób niepełnosprawnych 

- Każdy pracodawca: rekrutacja i zatrudnianie, programy płac i świadczeń, szkolenia, pośrednictwo, 

awans lub przeniesienie, nie przejście na emeryturę, wypowiedzenie czy zwolnienie z pracy 

 - Dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, racjonalne przystosowanie  

 - ustawa o zakazie dyskryminacji osób niepełnosprawnych 

 - kontrola prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości   

 Program transformacji zawodowej 

 - pozwala niepełnosprawnym uczniom szkół średnich i gimnazjów korzystać z edukacji zawodowej oraz usług 

transformacji zawodowej 

 - ustawa o edukacji specjalnej dla osób niepełnosprawnych 

 - kontrola prowadzona przez Ministerstwo Edukacji 

Program rehabilitacji zawodowej w Korei 
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Metodyka 

Mężczyźni: 63% 

Znaczna 
niepełnosprawność: 
70% Nieznaczna 

niepełnosprawność: 
30% 

Kobiety: 37% 

Rodzaj  
niepełno- 

sprawności 

Płeć 

Poziom 
funkcjono- 
wania 

Poziom  
wykształ- 

cenia 

Szkoła średnia 50%    
 

Gimnazjum 16% 

Stopień licencjata 12% 

Niepełnosprawność 
intelektualna 36% , fizyczna 
23% 

Niewidomy/a 
13,3% 

Zaburzenia 
psychiczne 5,6% 

• Osoby objęte badaniem i temat 

    W koreańskim programie rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym 

uczestniczyło 12 381 osób. Zostały one z powodzeniem zatrudnione w latach 2011-2012  
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• - dane z dwóch lat: 2011-2012 

    - roczne korzyści i koszty obliczono na podstawie koreańskiego roku fiskalnego  

Metodyka 

•  Model analizy 

    - efektywność w sensie Pareto wg Kaldora (1939) i Hicksa (1939) 

   

•  Okres i proces analizy 

    - Dane z dwóch lat: 2011-2012 

    - roczne korzyści i koszty obliczono na podstawie koreańskiego roku fiskalnego  

•  Kryteria efektywności ekonomicznej 

   - Stosunek korzyści do kosztów:  

   - Stopa dyskontowa: wzrost cen towarów konsumpcyjnych (4% w 2011 r., 6,2% w 
2012 r.)  

•  Program rehabilitacji zawodowej 

    - doradztwo, ocenianie, szkolenia z zakresu przystosowania do pracy, rozwój zawodowy i 
pośrednictwo pracy, usługi po okresie zatrudnienia, dodatkowe czynniki wparcia itd. 
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Koszty i korzyści 

•   Korzyści 
  

 - Zarobki osób niepełnosprawnych podczas trwania programu 

 - Wzrost poziomu kompetencji zawodowych podczas trwania programu 

 - Zmniejszenie kosztów oceny zawodowej 

 - Koszt programów alternatywnych (korzyści pośrednie)    

 - Szacowane całkowite roczne korzyści 

Rok/Kategoria Zarobki 
wzrost 

kompetencji 

spadek kosztów 
oceny 

zawodowej 

spadek 

kosztów opieki 

Całkowite 
korzyści 
roczne 

2011 26 180 $ 3 300 $ 349 $ 4 942 $ 34 771 $ 

2012 28 810 $ 3 985 $ 356 $ 5 051 $ 38 202 $ 

Wydział Rehabilitacji Zawodowej 
Uniwersytetu w Daegu 



Koszty i korzyści 

•  Koszty 
  

  - koszty pracy (w tym świadczenia dla pracowników, takie jak ubezpieczenia w pracy, premie czy 

koszty żywności) 

  - sprzęt (wszystkie urządzenia i narzędzia zakupione do programu) 

                                                    * W przypadku sprzętu należy wziąć pod uwagę spadek wartości. 

    - programowe i operacyjne koszty prowadzenia programu   

    - pośrednie koszty zarządzania programem   

    - szacowane całkowite koszty roczne 

Rok/Kategoria 
wydatki na 
personel 

koszt 
zakupionych 
materiałów 

pomocniczych 

koszt usług 
koszty 

nieoperacyjne 
całkowity koszt 

roczny 

2011 9 398 $ 102 $ 1 147 $ 5 634 $ 16 281 $ 

2012 8 500 $ 102 $ 1 143 $ 6 536 $ 16 281 $ 
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Analiza wyników 

•  Stosunek korzyści do kosztów 
 

  - 2,14 (2011), 2,35 (2012) 

  - wartość gospodarcza programu: każdy zainwestowany dolar osiągnął wartość 2,14 $ w 2011 r. i 2,35 $ w 
2012 r. 

  - Program ma znaczenie dla polityki społecznej 

  - W rzeczywistości stosunek prawdopodobnie ma wyższą wartość 
 

  - Analiza kosztów i korzyści koreańskiego programu wparcia rehabilitacji zawodowej, lata fiskalne 2011, 2012 

Rok/Kategoria 
Obecna wartość 

korzyści (B) 
Obecna wartość 

kosztów (C) 
Obecna wartość 

korzyści netto (B-C) 

Stosunek korzyści 
do kosztów 

(B/C) 

2011 34 771 $ 16 281 $ 18 490 $ 2,14 

2012 38 202 $ 16 281 $ 21 921 $ 2,35 
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Dyskusja 

 Wyniki badania 
  

 - Każdy dolar wydany na program rehabilitacji zawodowej wraca do społeczeństwa zwielokrotniony - 

jako 2,14 $ (2011), 2,35 $ (2012) 

 - Wzrost wartości podatków wpłaconych przez osoby korzystające z programu rehabilitacji zawodowej   

 - Stymulacja gospodarki poprzez zwiększone wydatki konsumpcyjne oraz zakup dóbr i usług 

 - Wzrost wartości gospodarczej poprzez kreowanie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym w Korei - państwowy program społeczny 

 - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym 

 - Promocja włączenia społecznego takich osób oraz zmniejszenie kosztów innych rodzajów opieki społecznej 

 - Rząd Korei musi zatem zwiększyć wsparcie programu rehabilitacji zawodowej 
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Dyskusja 

Ograniczenia badania 
 

 

  - Brak możliwości dokładnego określenia wartości programu 
rehabilitacji zawodowej 

 - Korzyści płynące z programu mogą być szacowane jedynie na 
podstawie takich wyników jak efekty zatrudnienia czy zarobki 

 - Korzyści płynące z programów rehabilitacji zawodowej należy 
obserwować przez dłuższy czas 
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Dziękuję za uwagę 

whna@daegu.ac.kr 


