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1. WPROWADZENIE

W opracowaniach dotyczących różnorodnych modeli ekonomii społecznej przyjęło się uważać, że „do-

bra praktyka” to rodzaj innowacyjnego przedsięwzięcia, które zostało z powodzeniem zrealizowane 

w danym miejscu i środowisku. Podkreśla się również, że projekt pretendujący do takiego miana, po-

winien wyróżniać się skuteczną i opłacalną pod względem finansowym realizacją zadań i osiągniętych 

celów, a jego efektem są praktyczne rozwiązania konkretnych problemów. Klasyczny schemat analizy 

„dobrych praktyk” uwzględnia następujące cechy: skuteczność, wydajność, planowanie, refleksyjność, 

uniwersalność, innowacyjność, etyczność, przedsiębiorczość i korzyści społeczne1.

Jakkolwiek powyższa lista nie wyczerpuje złożoności zagadnienia, to jest na tyle ambitna i trudna 

do spełnienia, że tylko nieliczne projekty i działania mogą się poszczycić sprostaniem tym wymaga-

niom. Co więcej wiele definicji określających, czym jest „dobra praktyka” podkreśla, iż jest to: „(…) takie 

działanie, taki projekt, takie rozwiązanie, które wpływa na społeczeństwo, czyli spełnia ważną funkcję 

społeczną (…)”2.

Identyfikując się z tym stwierdzeniem można zauważyć, że bez wątpienia warunki te spełniał ponad-

regionalny projekt zrealizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) pt. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” oraz jego kolejne edycje. Wartym podkreślenia 

atutem tego projektu jest, z jednej strony jego bezprecedensowe znaczenie społeczno-ekonomiczne, 

a z drugiej ogólnopolska skala realizacji. Trzecia edycja projektu stanowi również dowód ogromnego 

zapotrzebowania na tego typu działania, a także przykład zaangażowania i mobilizacji organizacyjnej 

wielu podmiotów oraz umiejętności współpracy osób działających we wspólnym celu. 

Celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie godnych naśladowania rozwiązań służących akty-

wizacji społeczno-zawodowej osób niewidomych. Praktyki te zostały wypracowane w ramach systemo-

wego projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”, realizowanego w okresie od 01.09.2012 

roku do 31.08.2014 roku w ramach Priorytetu 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie 

i integracja społeczna”, Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, 

Poddziałanie 1.3.6. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu krajowego. 

1  Por. Dobre praktyki EFS w Polsce – pierwsze doświadczenia. Raport zbadań, Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, 

Kraków 2006, www.dobrepraktykiEFS.pl,

2  A. Karwińska, D. Wiktor, Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Eko-

nomia społeczna. Teksty”, 6/2008, s. 4, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf
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Projekt miał charakter ogólnopolski i realizowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (pełniący rolę Lidera Projektu) w partnerstwie z: Polskim Związkiem Niewidomych 

oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi. 

Warto podkreślić, iż Projekt zgodny był ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Podziałania 1.3.6, Planem Działania na rok 2012 oraz wpisywał 

się w Długookresową Strategię Rozwoju Kraju „Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności” w części 

dotyczącej zatrudnienia oraz w Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego, w części dotyczącej spójności 

społecznej, poprzez przykładowe działania takie jak „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich oto-

czenia”, „Powszechność dostępu do usług publicznych oraz aktywności zawodowej na otwartym rynku 

pracy dla osób niepełnosprawnych”. Projekt realizował także cel główny NSRO 2007–2013 wpisując się 

w cel 1 oraz 2. Cele projektu są zgodne z PO KL poprzez realizację celu 1. „Podniesienie poziomu ak-

tywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo” i cel 2. 

Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 

W ramach projektu realizowane było kompleksowe, wielostronne i zindywidualizowane podejście 

do osób z niepełnosprawnością, uwzględniające wsparcie aktywności społeczno-zawodowej i jedno-

cześnie wsparcie dla osób z rodzin i otoczenia osób niewidomych. Działania przewidziane w ramach 

projektu oparte były o doświadczenia oraz wiedzę zdobytą przy realizacji poprzednich edycji Projektu. 

W efekcie dało to możliwość skuteczniejszego i trwalszego objęcia wsparciem grupy docelowej oraz 

osób z otoczenia i rodzin osób niewidomych.

Głównym celem tej inicjatywy była aktywizacja społeczno- zawodowa 2000 osób niewidomych (800 

kobiet i 1200 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie 01.09.2012 do 31.08.2014 r. poprzez udzielenie 

im zindywidualizowanej, kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu na rynku pracy. 

Osiągnięciu celu głównego służyły następujące cele szczegółowe:

 • rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej 2000 osób 

niewidomych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia 

specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego,

 • wypromowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niewidomych wśród ich otoczenia 

na rzecz zmiany utrwalonych postaw społecznych,

 • zapewnienie wsparcia dla osób niewidomych w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy 

oraz zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu

 • realizacje założenia ,,równościowego” projektu, zdefiniowanego jako zwiększenie szans 

zawodowych młodych kobiet z dysfunkcją wzroku na rynku pracy i rynku edukacyjnym, 

przyczyniające się do zwiększenia ich niezależności ekonomicznej.
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Inicjatywa aktywizacji społeczno-zawodowej osób niewidomych opierała się na zasadzie empowerment 

(z ang. upodmiotowienie), polegającej na włączaniu przedstawicieli beneficjentów w proces planowa-

nia i wdrażania projektu. Zaangażowanie osób niewidomych w działania służące ich wsparciu miało 

na celu podniesienie zdolności tych osób do wpływania na sprawy, które ich dotyczą oraz zwiększenie 

efektywności wykonywanych zadań. 

W podręczniku dobrych praktyk, wypracowanych zarówno w ramach pilotażowej wersji projektu, jak 

i jego kolejnej edycji, zostały przedstawione sprawdzone sposoby pracy z osobami o specyficznym 

rodzaju niepełnosprawności, jakim jest uszkodzenie narządu wzroku. Dobre praktyki w tym zakresie 

obejmują takie obszary, jak: system zarządzania i partnerstwo w realizacji projektu, proces rekrutacji 

kadry oraz beneficjentów, formy udzielanego wsparcia, a także współpracę z pracodawcami.

Żywimy nadzieję, że omówienie metodycznego podejścia do problemu aktywizacji zawodowej osób 

niewidomych, w tym konkretnych rozwiązań, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów, 

będą stanowiły potencjał koncepcyjny oraz organizacyjno-techniczny, nadający się do wykorzystania 

w kolejnych, analogicznych przedsięwzięciach. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikiem nr 1 

 • informacje zawarte na stronie internetowej projektu

http://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/index.php?CSS=bicz

 • ulotkę informacyjną przeznaczoną dla pracodawców,

 • Raport z ewaluacji ex-post projektu ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”

 • Raport z ewaluacji ex-post projektu ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II”, 

Dominika Szewczyk-Dąbrowa

 • materiałów promocyjnych dotyczących zatrudniania osób niewidomych i słabowidzących, 

przygotowanych w ramach projektu.
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2. KIM JEST OSOBA NIEWIDOMA?

Osoby niewidome definiuje się poprzez charakterystykę uszkodzenia narządu wzroku, które powo-

duje całkowite zniesienie zdolności widzenia lub znaczne jej ograniczenie. Stopień i zakres uszkodze-

nia wzroku u tych osób można oceniać z dwóch odmiennych punktów widzenia: medycznego lub 

funkcjonalnego.

Z medycznego punktu widzenia możemy wyróżnić dwie zasadnicze kategorie osób niewidomych:

 • osoby całkowicie niewidome, u których czynności wzrokowe zostały całkowicie zniesione, 

i które nie reagują na żądne bodźce wzrokowe

 • osoby szczątkowo widzące (osoby niewidome z resztkami wzroku), u których zachowana 

zdolność widzenia jest nie większa niż 5% normalnej ostrości.

Funkcjonalne ujęcie dysfunkcji wzroku ma charakter zdecydowanie bardziej praktyczny, w związku 

z czym często stosowane jest jako kryterium warunkujące możliwości i potencjał zawodowy tej grupy. 

W jego ramach możemy wyróżnić dwie analogiczne kategorie:

 • osoby całkowicie niewidome, które na skutek braku wzroku, wykonują czynności i zadania 

zawodowe w sposób odmienny od osób widzących. Możliwości kompensacyjne 

pozostałych zmysłów pozwalają im na opanowanie, a następnie wykonywanie czynności 

zawodowych i zadań bez udziału wzroku. W tym przypadku szczególnie istotną 

rolę odgrywa nowoczesny, specjalnie dedykowany dla tej grupy, sprzęt techniczny 

i oprogramowanie o charakterze kompensacyjnym, pozwalający na redukowanie trudności 

w wykonywaniu czynności i zadań zawodowych, spowodowanych tym rodzajem 

niepełnosprawności

 • osoby szczątkowo widzące, które pomimo uszkodzenia czynności narządu wzroku, 

a więc obniżenia jego ostrości, bądź zawężenia pola widzenia, mogą wykorzystywać 

go w orientacji, kierowaniu i kontrolowaniu przebiegu wykonywania pracy zawodowej. 

Następstwem tego jest możliwość wykonywania pracy przy pomocy technik wzrokowych, 

jednak z uwagi na zmniejszaną sprawność funkcjonowania, wzroku może to powodować 

określone trudności i ograniczenia.

Dla celów aktywizacji społecznej i zawodowej ważne jest też rozróżnienie na fakt nabycia lub urodzenia 

się z uszkodzeniem narządu wzroku.
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 • osoby niewidome od urodzenia lub lat najmłodszych, które utraciły, całościowo lub 

częściowo, wzrok w okresie przed rozpoczęciem pracy zawodowej- dla tej grupy 

najistotniejszym jest nabycie kwalifikacji zawodowych, tak, by mogły uzyskać pracę 

zawodową zgodną ze swoimi możliwościami i aspiracjami. 

 • osoby niewidome, które nabyły niepełnosprawność w późniejszym okresie życia- dla tej 

grupy podstawowym problemem jest utrzymanie zatrudnienia i dotychczasowej pozycji 

zawodowej bądź odpowiednie przekwalifikowanie zawodowe. 

Niezależnie od wewnętrznego zróżnicowania tej grupy do głównych problemów osób niewidomych na-

leży doświadczanie specyficznych ograniczeń wynikających z natury ich niepełnosprawności, co w kon-

sekwencji może prowadzić wykluczenia społecznego. Znaczne utrudnienia w zakresie poruszania się, 

wykonywania czynności dnia codziennego mogą prowadzić do kształtowania się u osób niewidomych 

biernej postawy oraz wyuczonej bezradności3, wzmacnianych przez nadopiekuńczość przejawianą 

przez ich otoczenie. Niemniej jednak, pokonanie barier natury psychologicznej (braku wiary w siebie 

i motywacji do zmiany), a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia w funkcjonowaniu społecznym 

i zawodowym, umożliwia podejmowanie przez te osoby nauki, czy pracy. 

3  Jest to utrwalone przekonanie o całkowitym braku wpływu na własną sytuację życiową.
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3. POPRZEDNIE EDYCJE PROJEKTU

Będący przedmiotem niniejszego podręcznika projekt, ma już swoją trzecią edycję. Dwie poprzednie 

inicjatywy: ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” oraz ,,Wsparcie osób niewidomych na ryn-

ku pracy II” realizowane były odpowiednio w okresach od 01.12.2008 roku do 31.12.2009 roku oraz 

01.01.2010 roku do 31.12.2011 roku.

Pierwsza edycja projektu, mająca charakter pilotażowy, realizowana była przez Państwowy Fundusz 

Osób niepełnosprawnych w partnerstwie w Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi oraz Polskim 

Związkiem Niewidomych. Projekt ten miał charakter ponad regionalny. Jego celem głównym była 

aktywizacja zawodowa i społeczna osób niewidomych, przejawiająca się w zwiększeniu szans mło-

dych osób niewidomych na rynku edukacyjnym i rynku pracy oraz zwiększeniu motywacji w grupie 

docelowej do kontynuowania nauki, podnoszenia poziomu kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowe-

go i podjęcia/ kontynuowania pracy. Drugim istotnym celem projektu było wypracowanie wspólnej 

koncepcji systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób niewidomych, obejmujących 

zindywidualizowane usługi, adekwatne do potrzeb i możliwości, oraz poszerzenie współpracy organi-

zacji działających na rzecz osób niewidomych. 

Cele projektu realizowane były poprzez nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, prowadze-

nie rehabilitacji społecznej i zawodowej, kursów zawodowych oraz udzielanie niezbędnego wsparcia 

o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dla rodzin czy bliskich osób z otoczenia osób niewidomych, 

a także poprzez współpracę między partnerami. Potrzeba realizacji projektu wynikała ze szczególnie 

trudnej sytuacji osób niewidomych na rynku pracy.

Projekt adresowany było do osób, spełniających następujące kryteria:

 • wiek: od 16 do 64 roku życia,

 • kategoria: uczeń lub absolwent szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, artystycznych, 

placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia 

zawodowego,

 • poświadczenie niepełnosprawności: orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 

z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub orzeczenie o niepełnosprawności 

lub stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny 04-O z jednoczesnym 

udokumentowanym stopniem utraty wzroku (ostrość wzroku – po korekcji – w oku lepszym 

równą lub poniżej 3/60 (0,05) lub zawężenie pola widzenia poniżej 20 stopni.

pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   10pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   10 2014-07-30   16:52:302014-07-30   16:52:30



Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III – Podręcznik dobrych praktyk

11

W ramach pilotażowej wersji projektu wsparciem zostało objętych 432 osoby z terenu całego kraju 

(z planowanych 500), w tym: 182 kobiety i 240 mężczyzn. Wsparcie na rzecz tej grupy realizowane było 

w oparciu o zindywidualizowane oraz grupowe działania, takie jak:

 • specjalistyczne doradztwo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących 

udział w projekcie 

 • warsztaty aktywizacji zawodowej, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogły uzyskać 

podstawową wiedzę z zakresu psychologii, doradztwa zawodowego oraz prawa. 

W projekcie osiągnięto następujące rezultaty twarde: 

 • opracowano indywidualne ścieżki zawodowe dla 435 osób, 

 • z warsztatów aktywizacji zawodowej skorzystało 117 osób, 

 • z porad indywidualnych oraz z doradztwa zawodowego skorzystało 435 osób, 

 • w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 36 osób, 

 • staż odbyło 26 osób, 

 • z warsztatów dla rodzin osób niewidomych skorzystało 55 osób, 

 • 9 osób znalazło pracę, 

 • 163 osoby skorzystały z różnych form rehabilitacji zawodowej, takich jak: warsztaty, szkolenia, 

wyjazdy studyjne, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. 

Ponadto w projekcie zostało objętych wsparciem 10 osób zatrudnionych w średnich, dużych i małych 

przedsiębiorstwach oraz kilka osób bezrobotnych, które poprzez udział w projekcie chciały podnieść 

swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na rynku pracy.

W oparciu o pierwszą edycję tej inicjatywy stwierdzono, iż realizacja zaplanowanych działań korzystnie 

wpłynęła na aktywizację społeczno- zawodową osób niepełnosprawnych. Ponadto sformułowano 

zalecenia odnoszące się do sfery operacyjnej zarządzania projektem i oferowanym w jego ramach 

wsparciem, mające przyczynić się do podniesienia jakości i skuteczności realizowanych, analogicznych, 

działań w przyszłości4. 

Druga edycja projektu również realizowana była przez Państwowy Fundusz Osób niepełnosprawnych 

w partnerstwie w Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi oraz Polskim Związkiem Niewidomych. 

Projekt ten miał charakter ogólnopolski. 

4  Źródło: raport z ewaluacji ex-post projektu ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”
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Jego celem było przede wszystkim wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób niewidomych 

do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuacji nauki. Cel ten miał zostać 

osiągnięty poprzez realizację działań szczegółowych, które zdefiniowano jako:

 • rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno- zawodowej osób 

niewidomych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia 

specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego, 

 • wypromowanie aktywności społeczno- zawodowej osób niewidomych wśród ich otoczenia 

na rzecz zmiany utrwalonych postaw społecznych,

 • zapewnienie wsparcia osób niewidomych w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy 

oraz zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu, 

Podcelem równościowym projektu było zwiększenie szans zawodowych młodych kobiet z dysfunk-

cją wzroku na rynku pracy i rynku edukacyjnym, przyczyniające się do zwiększenia ich niezależności 

ekonomicznej. 

Grupa docelowa drugiej edycji projektu pozostała analogiczna, jak w przypadku edycji pilotażowej. 

W jej ramach wsparciem zostało objętych 1206 osób niewidomych z terenu całego kraju (z planowa-

nych 1200) oraz 1206 osób z otoczenia osób niewidomych (z planowanych 1200). Wsparcie na rzecz 

tej grupy realizowane było w oparciu o zindywidualizowane oraz grupowe działania, takie jak: 

 • warsztaty aktywizacji zawodowej

 • staże rehabilitacyjne

 • szkolenia zawodowe

 • wsparcie dla osób z otoczenia osób niewidomych

W efekcie realizacji projektu wszystkie zakładane wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie wyższym, 

niż zakładano. Świadczy to, o skuteczności udzielonego w ramach projektu wsparcia oraz jego efek-

tywności. Wartym podkreślenia jest też fakt, że osoby niewidome uzyskały zatrudnienie na poziomie 

wyższym, niż zakładano, planując ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie znalazło bowiem 194 osoby 

(założonych 180). 305 osób podjęło natomiast lub kontynuowało naukę (z założonych 300).

W ramach projektu osiągnięto zakładane rezultaty miękkie, takie m.in jak: zwiększenie kompetencji 

społecznych, poprawa samooceny oraz wiary we własne możliwości. Z subiektywnej oceny benefi-

cjentów ostatecznych wynika, że udział w projekcie dostarczył jego beneficjentom oraz ich otoczeniu 

wiedzy na temat źródeł i możliwości znalezienia zatrudnienia, wiedzy na temat metod przełamywania 

barier komunikacyjnych w kontakcie z otoczeniem oraz zmotywował beneficjentów do kontynuacji 
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edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekt wpłynął również na podniesienie poziomu 

samooceny, motywacji do szukania pracy, wiary we własne możliwości u tej kategorii osób. Miał także 

zasadnicze znaczenie dla podniesienie wiary opiekunów osób niepełnosprawnych w umiejętności 

i predyspozycje zawodowe ich podopiecznych5.

Podsumowując realizację II edycji projektu należy podkreślić jego znaczny sukces w postaci osiągnię-

cia wysokich wskaźników rezultatów. W wyniku udzielonego wsparcia udało się przede wszystkim 

zaktywizować społecznie oraz zawodowo osoby niewidome oraz wpłynąć na postawy ich otoczenia, 

tak, by wspierało ono osoby niepełnosprawne w ich rozwoju i aktywności. Projekt wykazał potrzebę 

wzmożonej i intensywnej pracy nad zmianą optyki patrzenia otoczenia na osoby niewidome, co w przy-

szłości ułatwić ma ich aktywizację, zarówno społeczną, jak i zawodową. 

W oparciu o drugą edycję inicjatywy stwierdzono, iż realizacja zaplanowanych działań korzystnie wpłynę-

ła na aktywizację społeczno- zawodową osób niewidomych. Sformułowano także zalecenia odnoszące 

się do sfery operacyjnej zarządzania projektem i oferowanym w jego ramach wsparciem, mające przy-

czynić się do podniesienia jakości i skuteczności realizowanych, analogicznych, działań w przyszłości. 

Najważniejsze z zaleceń dotyczyły zwiększenia działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

na obszarach wiejskich oraz ograniczenia wskaźnika rekrutacji dla otoczenia osób niewidomych6. 

5  Źródło: Dominika Szewczyk-Dąbrowa, Raport z ewaluacji ex-post w projekcie ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II”

6  Źródło: Dominika Szewczyk-Dąbrowa, Raport z ewaluacji ex-post w projekcie ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II”
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4. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU

Zainteresowanie poprzednimi edycjami projektu oraz powodzenie w ich realizacji przemawiały za kon-

tynuowaniem działań wspierających aktywizację społeczno- zawodową osób niewidomych. W odpo-

wiedzi na to zapotrzebowanie zaprojektowano trzecią edycję projektu. 

Projekt ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” zakładał wparcie 2000 osób niewidomych 

kobiet (800) oraz mężczyzn (1200), a także kolejnych 1000 osób z ich otoczenia tj. rodzin, opiekunów 

i innych bliskich. Warunkiem przystąpienia osoby niewidomej do udziału w projekcie było posiadanie 

orzeczenia umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji lub utraty 

wzroku lub orzeczenia równoważnego, a także wieku od 16 do 59, w przypadku kobiet bądź do 64 lat, 

w przypadku mężczyzn. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach czterech głównych zadań obej-

mujących zarządzanie projektem, rekrutację osób niewidomych oraz osób z nich otoczenia, wsparcie 

osób niewidomych oraz ich otoczenia, a także monitoring i ewaluację. 

W projekcie założono osiągnięcie następujących rezultatów twardych: 

 • opracowanie Indywidulanych Planów Działania i udzielnie poradnictwa zawodowego dla 

2000 osób niewidomych (800 kobiet i 1200 mężczyzn)

 • udzielenie wsparcia indywidualnego i grupowego z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej dla 832 osób (332 kobiet i 500 mężczyzn)

 • ukończenie kursu z zakresu obsługi komputera i urządzeń elektronicznych przez 400 osób 

niewidomych (160 kobiet i 240 mężczyzn)

 • ukończenie kursu z języka obcego przez 358 osób (143 kobiety i 215 mężczyzn)

 • wzięcie udziału w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej przez 800 osób niewidomych (328 

kobiet i 492 mężczyzn)

 • ukończenie szkoleń i doskonalenia zawodowego przez 827 osób (331 kobiet i 469 mężczyzn)

 • podjęcie lub kontynuowanie nauki przez 400 osób (160 kobiet i 240 mężczyzn)

 • ukończenie staży zawodowych przez 300 osób (120 kobiet i 180 mężczyzn)

 • podjęcie pracy przez 300 osób (120 kobiet i 180 mężczyzn)

 • stworzenie bazy 600 potencjalnych pracodawców

Ponadto przewidziano, iż w wyniku realizacji projektu u 1000 osób niewidomych nastąpi: wzrost pewno-

ści siebie, wzrost samooceny oraz wiary we własne możliwości, zwiększenie poziomu wiedzy na temat 

funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych oraz poprawa zdolności wchodzenia 
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w interakcje społeczne. Założono także, iż u 600 pracodawców nastąpi wzrost świadomości i wiedzy 

na temat funkcjonowania osób niewidomych w społeczeństwie i na rynku pracy. 

Realizacja tak dużego projektu wymagała zaangażowania wielu instytucji życia publicznego. Prowadziło 

to do wymiany informacji oraz poszerzania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami da-

nych instytucji, jak i ich podopiecznymi. Związane to było zarówno z procesem rekrutacji beneficjentów, 

jak i poszukiwania atrakcyjnych dla nich miejsc staży oraz innych form wsparcia realizowanego w ramach 

projektu. W ten sposób zrealizowano istotną wartość dodaną projektu, jaką była możliwość poszerzania 

zakresu współpracy między np. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, 

szkołami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej i przedsiębiorcami aktywny-

mi na danym terenie. Realizacja tej wartości wpisała się w zarysowany w Narodowych Strategicznych 

Ramach Odniesienia cel nadrzędny POKL, jakim jest poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie 

spoistości społecznej. Ponadto, wartością dodaną zrealizowaną w trakcie realizacji projektu była też 

integracja środowiska osób niewidomych, zmiana postaw społecznych w środowisku lokalnym, jak 

i wśród pracodawców, oraz zwiększenie potencjału partnerów zaangażowanych w realizację projektu. 
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5. PARTNERSTWO ORAZ ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Wszystkie trzy edycje projektu zostały zrealizowane w partnerstwie utworzonym przez Lidera tych przed-

sięwzięć tj. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Polski Związek 

Niewidomych i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (TOnO) pełniące rolę jego Partnerów. 

PFRON, będący Liderem projektu, jest państwowym funduszem celowym, którego środki, zgodnie 

ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku, służą rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. Kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnospraw-

nych, zasięg ogólnopolski (oddziały PFRON), przemawiają za posiadaniem przez PFRON właściwego 

potencjału do realizacji tego rodzaju projektów, przy skali ogólnopolskiej i założonym budżecie. Potencjał 

ten wynika także m.in. z następujących przesłanek:

 • posiadanie przez PFRON roli Instytucji Wdrażającej w SPO RZL, Działanie 1.4 „Integracja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; w ramach tego działania Fundusz 

zrealizował ponad 200 projektów z organizacjami i pomiotami o zasięgu ogólnopolskim,

 • realizacja 4 projektów ze środków EFS w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL; w ramach 

dwóch projektów – „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” 

oraz „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” – Fundusz pełnił funkcje 

Administratora; były to projekty wielopartnerskie, w ramach których prowadzono także 

działania o zasięgu ponadnarodowym,

 • posiadanie doświadczenia Lidera przy realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.3.6 PO 

KL (w tym realizacja projektów pilotażowych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotach gospodarczymi w ramach POKL 2007-2013 w latach 2008 -2010 r. 

i kolejnych ich edycji). 

Pierwszy z partnerów projektu, Polski Związek Niewidomych (PZN), jest organizacją działającą na rzecz 

osób niewidomych od 1951 roku. Posiada w związku z tym bogate doświadczenie w udzielaniu wsparcia 

dla tek kategorii osób. PZN wielokrotnie występował jako partner (bądź lider) projektów wymagających 

zaangażowania partnerów pochodzących z różnych sektorów – administracji państwowej, uczelni 

wyższych, organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich lat realizował różne projekty o podobnym 

lub tożsamym charakterze dotyczące aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących. 

Były to między innymi:

 • Projekt pilotażowy „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”, realizowany ze środków 

EFS i PFRON w grudniu 2008 do grudnia 2009 roku.
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 • Projekt „Zawód asystenta technologicznego dla osób z dysfunkcją wzroku” realizowany 

ze środków PFRON w roku 2009. 

 • Projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” dofinansowywany ze środków 

EFS i PFRON. Projekt realizowany w partnerstwie z PFRON i Towarzystwem Opieki nad 

Ociemniałymi w Laskach, od stycznia 2010 do grudnia 2011 roku

 • Program „Młodzież w Działaniu” realizowany od 2007 do 2012 roku, finansowany przez 

Komisję Europejską. Program miał na celu aktywizację społeczną i zawodową młodych osób 

poprzez wolontariat- jako skuteczny sposób wprowadzenia na rynek pracy. Około 40 osób 

wyjechało na wolontariat zagraniczny. 

Drugi z partnerów projektu, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (TOnO), powstało i działa na rzecz 

osób niewidomych od 1911 roku. Charakteryzuje się zatem niespotykaną w przypadku organizacji 

pozarządowych i stowarzyszeń ciągłością działania, której konsekwencją jest posiadanie bogatego 

doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla osób niewidomych. Organizacja ta realizuje swoje cele po-

przez różne działy-placówki, które ze sobą ściśle i harmonijnie współpracują. TOnO w ostatnich trzech 

latach realizowało m.in. następujące projekty:

 • Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II – styczeń 2010 – grudzień 2011 projekt 

partnerski finansowany przez UE w ramach EFS – PO KL. 

 • Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy – styczeń – grudzień 2009 r. prowadzony 

w partnerstwie, pilotażowy projekt finansowany z EFS w ramach PO KL. Wszystkie wskaźniki 

zostały osiągnięte.

 • Technologiczne szczyty w zasięgu ręki – rok 2012 – Przeciwdziałanie t-wykluczeniu osób 

niewidomych. 

Idea partnerstwa zakładała wspólne wdrażanie projektu przez podmioty funkcjonujące w różnych 

sektorach – administracji publicznej oraz środowisku pozarządowym. Nawiązanie ścisłej współpracy 

pomiędzy instytucjami o odmiennej kulturze organizacyjnej i sposobie funkcjonowania miało na celu 

podjęcie skoordynowanych, kompleksowych działań na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej osób 

niewidomych i zwiększanie możliwości ich zatrudnienia oraz wprowadzenia na otwarty rynek pracy 

poprzez wypracowanie wspólnych rozwiązań w tym zakresie.

Projekt partnerski zakładał podmiotowo-partycypacyjną relację między Liderem i Partnerami oraz dostosowa-

nie podziału obowiązków do zakresu ich działania i posiadanego potencjału (organizacyjnego, technicznego, 

kadrowego). Pełnione funkcje i zadania obu podmiotów były zróżnicowane. Działania Lidera miały charakter 
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strategiczny oraz administracyjny, natomiast Partnerów- operacyjny. PFRON pełnił nadzór nad całością projektu 

i weryfikował czynności podejmowane przez Partnerów, do których należała realizacja zadań merytorycznych7: 

rekrutacja specjalistów i beneficjentów, zatrudnienie oraz zarządzanie kadrą projektu, jego obsługa prawna, 

a także zakup usług, wyposażenia oraz sprzętu. Partnerzy wykonywali też czynności związane z rozliczaniem 

kosztów, dokumentowaniem realizacji zadań, prowadzeniem sprawozdawczości i archiwizacją dokumentacji 

projektowej. Lider projektu odpowiedzialny był za monitoring i ewaluację projektu oraz działania promocyjne. 

PRFON odpowiadał za ogólną promocję całego przedsięwzięcia (m.in. w środkach masowego przekazu), zaś 

Partnerzy realizowali działania promocyjne na poziomie lokalnym, bezpośrednio w środowisku potencjalnych 

beneficjentów oraz podmiotów ważnych dla pomyślnej realizacji projektu.

Ze względu na znaczne rozproszenie grupy docelowej projektu na obszarze całego kraju, niezbędne było 

zbudowanie struktury zarządzania o charakterze centralnym z oddziałami terenowymi. Działania projektowe 

wdrażano w pięciu makroregionach: podlaskim, warmińsko- mazurskim, śląskim, wielkopolskim, podkarpackim 

oraz biurach partnerów projekty: w Warszawie prze PZN i Laskach przy TOnO. Specjaliści ds. wsparcia i rekrutacji 

zatrudnieni w makroregionach odpowiadali za wspomaganie procesu rekrutacji, kontakt z beneficjentami, 

współpracę z lokalnymi partnerami oraz zespołem specjalistów, a także organizację wsparcia indywidualnego. 

W każdym zadaniu projektowym wydzielono poszczególne działania niezbędne do jego realizacji oraz określono 

zakres obowiązków kadry projektu. Opracowano też procedury zarządzania, komunikacji i podejmowania de-

cyzji, a także rozliczeń obowiązujących przy realizacji projektu. Zostały one opisane w dokumentach pn. Zasady 

ogólne oraz Procedura finansowo-kadrowa. Ponadto stworzono regulamin i tryby rekrutacji beneficjentów, a także 

procedury obejmujące poszczególne rodzaje wsparcia oferowanego w ramach projektu. 

Właściwe zarządzanie całym przedsięwzięciem gwarantowała realizacja tego procesu zgodnie z założeniami 

metodyki Project Cycle Management (PCM), jak również powołanie Grupy Sterującej Projektem (GSP). Był 

to organ decyzyjny, którego rolą było nadzorowanie strategicznej realizacji projektu i podejmowanie działań 

korygująco-naprawczych. Celowi temu służyły również spotkania monitoringowo-organizacyjne (z udziałem 

zespołów Lidera i Partnerów), podczas których omawiano proces wdrażania projektu, dokonywano okresowego 

przeglądu prowadzonych działań, a także konsultowano pojawiające się problemy i trudności. Prawidłowość 

funkcjonowania systemu zarządzania projektem oraz wypracowanych procedur gwarantowało wypraco-

wanie następujących dokumentów: regulaminu GSP, Polityki przepływu informacji i komunikacji wewnątrz 

partnerstwa, Procedur zarządzania ryzykiem w projekcie, Polityki przepływów finansowych, Strategii promocji 

i upowszechniania rezultatów oraz Polityki przeglądu jakości, regulującej procedurę odbioru jakości produktów 

wypracowanych w projekcie.

7  Wynikających z celów projektu i służących osiągnięciu założonych rezultatów.
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6. PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja do udziału w projekcie była prowadzona we współpracy Lidera z Partnerami projektu. Nabór 

beneficjentów oraz kadry był realizowany zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. W ramach 

rekrutacji uczestników projektu zastosowane zostały procedury uniemożliwiające bezpośrednią i  po-

średnią dyskryminację. W praktyce oznaczało to, iż podczas rekrutacji stosowana była zasada równości 

szans co do wieku, płci, wykształcenia, pochodzenia czy wyznania.

Doświadczenia, zebrane w toku wcześniejszych inicjatyw, wskazywały, że skuteczna rekrutacja opiera 

się, z jednej strony, na włączeniu w ten proces różnorodnych podmiotów z tzw. otoczenia projektu 

(osób, instytucji i organizacji), a z drugiej zaś strony, na wykorzystaniu starannie przemyślanej strategii 

promocyjnej, prowadzonej zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i na szczeblu lokalnym. W przy-

padku osób niewidomych istotne było posłużenie się materiałami specjalnie dla nich przeznaczonymi 

(tyflologicznymi, z wykorzystaniem alfabetu Braille’a).

6.1. Rekrutacja osób niewidomych

Rekrutacja beneficjentów miała formułę otwartą i skierowana była do osób niewidomych nastawio-

nych pro zawodowo, chcących być aktywnymi zawodowo. Przeprowadzona była m.in. wśród uczniów 

i absolwentów ośrodków szkolno- wychowawczych dla niewidomych i słabo widzących na terenie 

całej Polski, wśród osób uczących się w szkołach ogólnodostępnych oraz wśród dorosłych osób nie-

widomych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz przez działania informa-

cyjno-promocyjne skierowane do osób niewidomych pro aktywnych zawodowo z terenu całej Polski. 

Na spotkania rekrutacyjne osoby niewidome były zapraszane wraz z osobami z ich otoczenia. Osoby 

z tych dwóch grup rekrutowane były do projektu jednocześnie. 

Ustalono następujące kryteria rekrutacji:

 • posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, symbol 

04-O lub równoważnego;

 • bycie nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;

 • ukończenie 16 roku życia, w przypadku kobiet do 59 roku życia., mężczyzn do 64 roku życia 

(w przypadku rodzin, opiekunów i otoczenia osób niewidomych, ukończenie 16 roku życia)

Rekrutacja uczestników projektu odbywała się zgodnie z „Regulaminem rekrutacji”. Za rekrutację po stro-

nie PZN odpowiedzialna była osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji i koordynacji 
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wsparcia indywidualnego beneficjentów ostatecznych. Za rekrutację po stronie TOnO odpowiedzialna 

była osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji i ochrony danych osobowych.

Proces rekrutacji odbywał się we współpracy z instytucjami realizującymi zadania z zakresu: polityki 

społecznej (Urzędy Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Komisje 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności), zatrudnienia (Urzędy Pracy, Zakłady Pracy Chronionej), ochrony 

zdrowia, edukacji, a także we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednocześnie korzystano z wewnętrznych kontaktów PZN i TOnO, 

poprzez spotkania bezpośrednie, a także kontakt telefoniczny i mailowy. 

6.2. Rekrutacja otoczenia osób niewidomych

Włączenie do projektu osób z otoczenia niewidomych tj. ich bliskich, rodzin, czy opiekunów, było 

bardzo istotne dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Osoby te, z racji bliskich relacji oraz stałego 

kontaktu z osobami niewidomymi, mogą bowiem wywierać ogromny wpływ na ich postawy wobec 

siebie, a także wobec pełnionych ról społecznych i zawodowych. Otoczenie może też pełnić ważną rolę 

w procesie zmiany tych postaw, a także w znacznym stopniu przyczyniać się do zapewnienia trwałości 

osiągniętych efektów. Sposób postrzegania siebie, własnych szans i możliwości, stanowi często odzwier-

ciedlenie percepcji otoczenia osoby niepełnosprawnej. Jeśli bliscy są przekonani, że osoba niewidoma 

powinna, czy też nie może, podjąć nauki, zatrudnienia bądź innej formy aktywności społecznej, nie będą 

wspierać jej dążeń w tym zakresie, ani pomagać jej w przezwyciężaniu napotykanych trudności. Należy 

również podkreślić, iż najbliższe otoczenie może mieć decydujący wpływ na możliwość udziału osoby 

niewidomej w projekcie, szczególnie w sytuacji, gdy osoba ta potrzebuje pomocy w wyjściu z domu 

i dotarciu na miejsce spotkania, w ramach którego otrzyma wsparcie. 

Często zdarza się, że otoczenie osób niewidomych nie posiada wiedzy na temat udogodnień, z których 

mogą korzystać niepełnosprawni gotowi do podjęcia różnych rodzajów aktywności, a także nie posiada 

odpowiedniej wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących ich zatrudnienia. Bliscy osób niewi-

domych często postrzegają ich sytuację jako niezmiernie trudną i pozbawioną perspektyw, dlatego 

są przekonani o konieczności sprawowania nad nimi nieustannej opieki. Ciągła koncentracja na zapew-

nieniu bezpieczeństwa swoim podopiecznym prowadzi do postaw nadopiekuńczych, które znacząco 

hamują, czy wręcz uniemożliwiają rozwój ich zainteresowań i kompetencji zawodowych. W tej sytuacji 

najbliższe otoczenie staje się źródłem stereotypów, stanowiącym dodatkową przeszkodę w aktywizacji 

społeczno-zawodowej. Niedostrzeganie ich potencjału, ograniczenie samodzielności i brak aktywności 

osób niewidomych prowadzi do wytworzenia u nich niskiej samooceny i niskiego poczucia własnej 

wartości oraz braku wiary w swoje możliwości. W tej sytuacji otoczenie stanowi zewnętrzną barierę 
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prowadzącą do powstania u osób niewidomych ograniczeń wewnętrznych – wyuczonej bezradności 

i ogólnej bierności. Złożone relacje osób niepełnosprawnych z najbliższym otoczeniem, tworzące efekt 

„naczyń połączonych” stanowiły przyczynek do prowadzenia równoległych działań w obu tych grupach, 

w celu wywołania wzajemnie wzmacniających się zmian postaw. 

Istotny kanał informacji o projekcie stanowili dla otoczenia osób niewidomych, co oczywiste, wcześniej 

zrekrutowani niewidomi, a także zatrudniona kadra – specjaliści ds. rekrutacji i wsparcia zatrudnieni w 5 

makroregionach oraz pracownicy instytucji świadczących wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

w tym przede wszystkim pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Rekrutacja otoczenia odbywała 

się równolegle z rekrutacją osób niewidomych poprzez zamieszczenie informacji w mediach ogólno-

polskich oraz na stronach internetowych. 

Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji projektu założono iż, wskaźnik rekrutacji otoczenia 

do rekrutacji osób niewidomych nie może mieć tożsamej wartości, gdyż nie sprzyja to skuteczności 

i trafności oferowanego tej grupie wsparcia. Z związku z tym założono rekrutację 1000 osób z otoczenia 

osób niewidomych, przy czym Polski Związek Niewidomych (PZN) miał zrekrutować 600 osób, w tym 

360 kobiet i 240 mężczyzn, a Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (TOnO)- 400 osób, w tym 240 

kobiet i 160 mężczyzn. 

pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   21pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   21 2014-07-30   16:52:312014-07-30   16:52:31



Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III – Podręcznik dobrych praktyk

22

7.  FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH.

Będący przedmiotem niniejszego podręcznika projekt zakładał wyposażenie osób z dysfunkcją narzą-

du wzroku w kompetencje umożliwiające im podjęcie aktywności społeczno-zawodowej. Działania 

służące temu celowi miały charakter zindywidualizowany, ciągły i kompleksowy – były dostosowane 

do potrzeb konkretnej osoby, obejmowały różne sfery jej aktywności i funkcjonowania oraz odbywały 

się w elastyczny i dostępny sposób. Kompleksowość realizowanych zadań miała na celu równoległe 

podniesienie kompetencji osób niewidomych na różnych płaszczyznach – funkcjonalnej, psychospo-

łecznej oraz zawodowej. 

Oferowane w ramach projektu wsparcie miało charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy. Wsparcie 

indywidualne obejmowało przede wszystkim tworzenie Indywidualnego Plany Działania i poradni-

ctwo zawodowe oraz wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (rehabilitację społeczną). Drugi 

obszar, dostępnych beneficjentom form wsparcia, realizowany był zarówno w formie grupowej, jak 

i indywidualnej. Wiązał się on z rozwojem zawodowym, obejmując udział w Warsztatach Aktywizacji 

Zawodowej, szkoleniach zawodowych, kursach językowych oraz możliwości dofinansowania kształcenia 

zewnętrznego. W projekcie przewidziano też indywidualną pomoc oraz spotkania dla rodzin i opie-

kunów osób niewidomych. Zróżnicowane formy działań obejmowały całą, zidentyfikowaną w trakcie 

realizacji poprzednich edycji projektu, paletę wsparcia, począwszy od rehabilitacji podstawowej, poprzez 

aktywizację społeczną i zawodową, na zatrudnieniu kończąc. 

W sumie w trakcie projektu realizowanych było 8 różnych form wsparcia dostępnych dla osób niewi-

domych. Były to:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania i poradnictwo zawodowe 

 • możliwość otrzymania dofinansowania do podjęcia lub kontynuacji nauki oraz zakupu 

pomocy dydaktycznych 

 • wsparcie grupowe lub indywidualne z zakresu rehabilitacji społecznej 

 • zakup pomocy rehabilitacyjnych niwelujących bariery funkcjonalne 

 • szkolenia z zakresu obsługi komputera i urządzeń elektronicznych 

 • kursy językowe 

 • warsztaty aktywizacji zawodowej 

 • szkolenie i doskonalenie zawodowe 

 • staże rehabilitacyjne 
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7.1. Indywidualne Plany Działania i poradnictwo zawodowe

Bardzo istotnym elementem w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niewidomych było 

opracowanie indywidualnego planu działania (IPD), który w precyzyjny sposób określał etapy dążenia 

do poprawy sytuacji zawodowej beneficjenta w oparciu o jego indywidualne potrzeby i możliwości 

oraz ewentualne preferencje zawodowe. 

Opracowanie IDP dla osoby niewidomej, odpowiedniego do jej możliwości i oczekiwań jest zadaniem 

trudnym i kompleksowym. Należy w jego ramach uwzględnić czynniki psychologiczne, zdrowotne, 

społeczne oraz ograniczenia wynikające z specyfiki niepełnosprawności. Dlatego każda osoba niepeł-

nosprawna wymaga zindywidualizowanego podejścia. 

Aby stworzyć dobry IPD potrzebna jest obserwacja i zebranie dokładnego wywiadu od osoby nie-

pełnosprawnej, określenie jej potencjału, zainteresowań oraz motywacji do aktywności zawodowej. 

Ważne są dotychczasowe doświadczenia beneficjenta zarówno w sferze zawodowej, jak i kontaktów 

społecznych. Po określeniu potrzeb i możliwości beneficjenta, jego aktualnej sytuacji rodzinnej oraz 

dotychczasowych doświadczeń, można wyznaczyć IPD i zaproponować najbardziej odpowiednie 

formy wsparcia oraz termin ich realizacji. Do proponowanych form wsparcia – stanowiących element 

IPD – należały m.in. rehabilitacja społeczna, szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń 

elektronicznych, kursy językowe, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej czy szkolenia zawodowe.

Dzięki dobremu IPD doradca zawodowy mógł określić możliwości funkcjonalne i motywację benefi-

cjenta do działania oraz jego aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Poprzez realizację IPD u benefi-

cjenta wzrasta świadomość własnych zasobów, umiejętności, mocnych stron, możliwości, ale również 

świadomość własnych ograniczeń. Ponadto IPD zawierał opis predyspozycji i preferencji zawodowych 

beneficjenta, a także informacje na temat jego dotychczasowego wykształcenia i zdobytego doświad-

czenia zawodowego. IPD odnosił się również do aktualnej sytuacji beneficjenta, wskazując jego mocne, 

jak również słabsze strony i wyznaczając tym samym kierunek działań zmierzających do poprawy sytuacji 

społeczno-zawodowej beneficjenta.

W ramach projektu usługa sporządzenia IPD i przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa za-

wodowego, zaplanowała została dla wszystkich 2000 beneficjentów, i zlecona została podmiotom 

zewnętrznym. Przedmiot zamówienia usługi odejmował przeprowadzenie indywidualnego poradni-

ctwa zawodowego przez doradców zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

dla poszczególnych beneficjentów. Założono, że na poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD dla 

jednego beneficjenta przypadną 4 godziny pracy doradcy zawodowego.

W trosce o zapewnienie jakości usługi projektodawcy zatroszczyli się o skonstruowanie minimalnych 

wymagań, niezbędnych dla realizacji zamówienia. Były to: 
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 • legitymowanie się odpowiednim wykształceniem – studia licencjackie, magisterskie lub 

podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub posiadanie licencji I lub II stopnia, 

poświadczającą doświadczenie w pracy w urzędzie pracy lub ochotniczych hufcach pracy

 • posiadanie minimum rocznego doświadczenia i minimum stu udokumentowanych godzin 

w pracy na stanowisku doradcy zawodowego

 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Ponadto zastrzeżono, iż w usługa ta może być realizowana tylko osoby fizyczne, z wyłączeniem firm, 

co miało zabezpieczyć maksymalizację jakości oraz możliwości zindywidualizowania tego typu wsparcia.

7.2. Podjęcie lub kontynuacja nauki oraz zakup pomocy dydaktycznych

Dla zwiększenia szans na rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i powodzenia procesu 

aktywizacji społeczno-zawodowej ważnym jest umożliwienie zdobycia odpowiedniego poziomu wy-

kształcenia i kompetencji zawodowych, dostosowanych każdorazowo do potrzeb i możliwości danej 

osoby. Stąd też w projekcie założono możliwość dofinansowania do podjęcia lub kontynuowania 

nauki oraz zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych, bez których nie możliwą byłaby realizacja 

tego procesu. 

Projektodawcy założyli, iż w ramach tego działania można było otrzymać następujące rodzaje wsparcia:

 • opłata czesnego, wpisowego za szkołę, studia, studia podyplomowe, kształcenie 

e-learningowe, pokrycie kosztów internatu;

 • opłata czesnego za jeden lub więcej semestrów, w zależności od terminu 

przystąpienia danej osoby do projektu oraz uzyskania pisemnej informacji o zaliczeniu 

poprzedniego semestru nauki finansowanego w ramach wsparcia w tym projekcie (jeśli 

nie jest refundowane przez PFRON w ramach innych programów, jak np. Student), 

 • zakup pomocy naukowych w zależności od potrzeb osoby niewidomej,

 • konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania.

Decyzję o udzieleniu wsparcia w tym działaniu oraz formie jego realizacji podejmowano po konsultacji 

z doradcą zawodowym, w uzasadnionych przypadkach z innym specjalistą, współpracującym z daną 

osobą niewidomą. Wsparcie w kontynuacji nauki każdorazowo traktowane było zarówno jako aktywi-

zacja społeczna, jak i zawodowa. Przewidziano, iż z tej formy wsparcia skorzystać może w sumie 400 

beneficjentów projektu.
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7.3. Wsparcie grupowe lub indywidualne z zakresu rehabilitacji społecznej

Dla powodzenia procesu aktywizacji zawodowej osób niewidomych, koniecznym jest zapewnienie 

im, w razie potrzeby, możliwości skorzystania w wsparcia w procesie aktywizacji społecznej. Celem za-

projektowanej w realizowanym przedsięwzięciu rehabilitacji społecznej było wyrównanie kompetencji 

społecznych osób niewidomych. 

Na podstawie IPD i wskazań specjalistów dokonujących diagnozy poziomu kompetencji społeczno-za-

wodowych, wybrana została grupa osób potrzebująca takiego wsparcia. Jego ramach zaplanowano 

zajęcia, każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób niewidomych. Do pra-

cy z beneficjentami wykorzystane zostały istniejące już programy szkoleń (wypracowane w ramach 

poprzednich edycji projektu oraz doświadczeń organizacji partnerskich świadczących wsparcie na rzecz 

tej grupy osób), na podstawie których konstruowano indywidualne programy dla osób niewidomych 

w zakresie rehabilitacji społecznej. W zależności od potrzeb przewidywano, iż średni czas wsparcia 

na jedną osobę wyniesie około 13,25 godziny, a ilość osób objętych wsparciem wyniesie w sumie 1102. 

Realizacja rehabilitacji społecznej odbywała się według dwóch odmiennych, lecz uzupełniających się 

schematów, w zależności od partnera odpowiadającego za organizację tej formy wsparcia. Niezależnie 

jednak do tego faktu, u obu partnerów, zarówno PZN i TOnO zaproponowano beneficjentom możliwość 

skorzystania zarówno z indywidualnej, jak i grupowej, formy rehabilitacji społecznej.

W ramach wsparcia zorganizowanego przez PZN zaproponowano dwa moduły:

1. Rehabilitacja społeczna.

Jej celem była poprawa zdolności wchodzenia przez osoby niewidome w interakcje społeczne. W ra-

mach tego etapu zaplanowano średnio po 20 godzin rehabilitacji społecznej, zazwyczaj z jednego ro-

dzaju zajęć, z jednym specjalistą, zgodnie z potrzebami danego beneficjenta. Tematyka zajęć była bardzo 

zróżnicowana, i obejmowała szeroki wachlarz zagadnień z zakresu aktywizacji społecznej, takich jak:

 • Nauka czynności życia codziennego. 

Zajęcia z tego obszaru prowadzone były przez tyflopedagogów lub instruktor czynności 

życia codziennego. Zakres wsparcia udzielanego beneficjentowi obejmował: naukę oraz 

utrwalenie czynności samoobsługowych takich między innymi jak: gotowanie, przygoto-

wywanie posiłków, nakrywanie do stołu, pranie, sprzątanie.

Z uwagi na fakt, iż usługa ta wykonywana była przez specjalistów zewnętrznych, wyłania-

nych w drodze zapytania ofertowego, realizatorzy projektu, dbając o jakość oferowane-

go beneficjentom wsparcia, zdefiniowali niezbędne kompetencje dla osoby wykonującej 

usługę. Były to: posiadanie uprawnienia instruktora czynności życia codziennego (dyplom 
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ukończenia kursu dla instruktorów czynności życia codziennego lub dyplom ukończenia 

studiów magisterskich lub podyplomowych w zakresie tyflopedagogiki) oraz posiadanie 

minimum dwuletniego doświadczenia w pracy jako instruktor czynności życia codzienne-

go, lub posiadanie udokumentowanych minimum 100 godzin przeprowadzonych zajęć 

w zakresie czynności życia codziennego dla osób z dysfunkcją wzroku.

 • Nauka technik komunikacji, w tym technik komputerowych 

Zajęcia z tego obszaru prowadzone były przez tyfloinformatyków lub asystentów techno-

logicznych. Zakres wsparcia udzielanego beneficjentowi obejmował: podstawową obsługę 

komputera przez osobę słabowidzącą, obsługę programów biurowych i urządzeń peryfe-

ryjnych w celu przygotowania beneficjenta do podjęcia pracy biurowej oraz umożliwienia 

mu kontaktu z innymi, a także obsługę programów udźwiękawiających.

Z uwagi na fakt, iż usługa ta wykonywana była przez specjalistów zewnętrznych, wyłanianych 

w drodze zapytania ofertowego, realizatorzy projektu, dbając o jakość oferowanego bene-

ficjentom wsparcia, zdefiniowali niezbędne kompetencje dla osoby wykonującej usługę. 

Były to: legitymizowanie się minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku 

instruktora technik komunikacji, w tym komputerowych/ informatyka/trenera ds. szkoleń 

z zakresu obsługi komputera oraz posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niewidomy-

mi i niedowidzącymi, w zakresie minimum 100 godzin udokumentowanego doświadczenia. 

Ponadto od wykonawcy usługi wymagano posiadania własnego sprzętu komputerowego 

z programami powszechnie stosowanymi z pakietu Office (jak Word, Excel, Power Point) 

oraz posiadania specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego samodzielną pracę 

osobie niewidomej i słabowidzącej (programy mówiące, powiększające i brajlowskie), a także 

urządzeń współpracujących z komputerem (jak np. skaner, drukarka, fax), do wykorzystania 

w trakcie prowadzenia zajęć, o ile beneficjent nie dysponuje jeszcze swoim sprzętem nie-

zbędnym do realizacji programu zajęć. Istotnym założeniem dla wykonawcy usługi było także 

zagwarantowanie beneficjentowi bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego (w formie 

e-learningu lub telefonicznego) przez okres jednego miesiąca, liczonego od pierwszego dnia 

po zakończeniu bezpośredniego indywidualnego wsparcia z zakresu technik komunikacji, 

w tym komputerowych.

 • Usprawnianie widzenia i dobór pomocy optycznych i nieoptycznych

Zajęcia z tego obszaru kierowane były do osób niewidomych, zgłaszających potrzebę sko-

rzystania z takiego typu wsparcia. W założeniu projektodawców prowadzone miały być 
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przez lekarzy lub specjalistów ds. usprawniania widzenia i doboru pomocy optycznych 

i nieoptycznych. 

 • Orientacja przestrzenna

Zajęcia z tego obszaru prowadzone były przez tyflopedagogów oraz instruktorów orientacji 

przestrzennej. Zakres wsparcia udzielanego beneficjentowi obejmował: naukę orientacji 

przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego i skutecznego poruszania się z użyciem białej 

laski dla osoby niewidomej.

Z uwagi na fakt, iż usługa ta wykonywana była przez specjalistów zewnętrznych, wyłanianych 

w drodze zapytania ofertowego, realizatorzy projektu, dbając o jakość oferowanego bene-

ficjentom wsparcia, zdefiniowali niezbędne kompetencje dla osoby wykonującej usługę. 

Były to: posiadanie uprawnień instruktora orientacji przestrzennej (dyplom ukończenia kursu 

dla instruktorów orientacji przestrzennej lub dyplom ukończenia studiów magisterskich 

w zakresie tyflopedagogiki), posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w pracy 

jako specjalista orientacji przestrzennej, oraz posiadanie doświadczenia w pracy z osobami 

niewidomymi, z wymiarze minimum 100 godzin udokumentowanego doświadczenia.

 • Budowanie wizerunku pod kątem rynku pracy, 

Zajęcia z tego obszaru kierowane były do osób niewidomych, zgłaszających potrzebę sko-

rzystania z takiego typu wsparcia. W założeniu projektodawców prowadzone miały być przez 

doradców zawodowych, psychologów trenerów motywacji i wizażystów lub specjalistów 

ds. usprawniania widzenia i doboru pomocy optycznych i nieoptycznych. Ich głównym 

celem miało być motywowanie beneficjentów do podejmowania różnych form aktywności.

2. Wyjścia do miejsc kultury.

Celem tej formy wsparcia było zaktywizowanie społeczne beneficjentów, realizowane w postaci gru-

powej. Podczas wszystkich tak organizowanych form wsparcia, przewidziano budżet umożliwiający 

wyjścia uczestników projektu wraz z przewodnikami do miejsc kultury (np. teatr, filharmonia, kino, 

wystawy, etc.) w ramach zajęć mających charakter integracyjnych. 

W ramach wsparcia zorganizowanego przez TOnO zaproponowano trzy moduły:

1. Warsztaty rehabilitacji społecznej.

Warsztaty te realizowano w ramach zaprojektowanego wsparcia grupowego, a czas ich trwania prze-

widziano na 4 dni. W ramach warsztatów realizowane były następujące moduły:
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 • Moduł prawny 

Jego celem było przekazanie informacji o przepisach prawnych dotyczących osób niepeł-

nosprawnych oraz informacji z zakresu prawa pracy, orzecznictwa, świadczeń rentowych 

i pomocy społecznej. Pozwalało to beneficjentom na uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej 

ich praw i zaspokajania potrzeb.

 • Moduł zdrowego stylu życia

Realizowany był on w formie prelekcji, zajęć fizjoterapeutycznych, pokazów ćwiczeń np. 

nordic walking, które miały za zadanie wskazanie, jak utrzymywać dobrą formę fizyczną. 

Ich celem dodatkowym było aktywne przełamywanie stereotypu osoby niewidomej, jako 

mało sprawnej fizycznie.

 • Moduł integracyjny 

W jego skład wchodziły zajęcia muzyko terapeutyczne i spotkania integracyjne, których 

celem było ułatwienie i nauka nawiązywania kontaktów koleżeńskich i towarzyskich, a dzięki 

temu zapobieganie izolacji społecznej, będącej częstym doświadczeniem osób niepełno-

sprawnych, w tym osób niewidomych.

 • Moduł profilaktyki uzależnień 

Realizowany był on w formie prelekcji, rozmów ze specjalistami z tego zakresu.

 • Moduł psychologiczny 

Realizowany w formie aktywnej: ćwiczeń, dyskusji między innymi na tematy związane z ra-

dzeniem sobie ze stresem, asertywnością w życiu codziennym, umiejętnością nawiązywania 

kontaktów międzyludzkich, poczuciem własnej wartości i wiarą w siebie i swoje możliwości. 

 • Moduł technologiczny 

Jego celem było zapoznanie beneficjentów projektu z obsługą specjalistycznego sprzętu 

oraz przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu jego obsługi, niezbędnych do codziennego, sa-

modzielnego funkcjonowania osób niewidomych.

2. Indywidualne poradnictwo z zakresu rehabilitacji społecznej 

W ramach tych działań wsparcie otrzymywały przede wszystkim osoby, które z różnych względów 

nie mogły uczestniczyć w spotkaniach grupowych (nie mogły na dłużej wyjechać z domu, miały trud-

ność w znalezieniu przewodnika) oraz, u których zdiagnozowano trudności związane z uczestnictwem 

w grupowych formach wsparcia. W zależności od potrzeby osoba niewidoma mogła otrzymać wspar-

cie indywidualne z zakresu modułów przewidzianych w ramach działań grupowych, to jest wspar-

cie psychologiczne, poradnictwo edukacyjne, motywujące do podjęcia nauki i pomoc w wyborze 
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odpowiedniego kształcenia oraz wsparcie motywacyjne w postaci zachęcania do uniezależniania się 

od osób widzących poprzez poznawanie specjalistycznego sprzętu.

3.  Kursy bezwzrokowych technik i metod pracy połączony z nauką obsługi podstawowych 

urządzeń domowych.

Uczestnicy tego kursu poznawali m.in.: 

 • zasady (w zależności o stopnia widzenia) indywidualnego doboru sprzętu gospodarstwa 

domowego oraz jego obsługi; 

 • sposoby i metody ubrajlowiania sprzętu, narzędzi i pomocy. Dowiadywali się jak bez 

wzrokowo samodzielnie je obsługiwać (np. oznaczenie pralki lub kuchenki specjalnymi 

naklejkami lub wypukłymi punktami); 

 • podstawy samoobsługi i samodzielnego funkcjonowania (np. układania w szafie rzeczy 

osobistych, produktów spożywczych tak, by można było z nich korzystać bez pomocy osoby 

widzącej) 

Czas realizacji tego działania średnio na każdego uczestnika wyniósł 10 godzin. 

4. Kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS.

7.4.   Zakup pomocy rehabilitacyjnych likwidujących 

indywidualne bariery funkcjonalne

Doświadczenie w realizacji projektów dla osób niepełnosprawnych wskazuje na konieczność zakupu 

sprzętu, który będzie wspierał beneficjentów oraz może stanowić dodatkową motywację do aktywne-

go udziału w projekcie, podjęcia nauki, czy zatrudnienia. Działania w tym zakresie pozwalają również 

na realizację postulatów środowisk osób niepełnosprawnych, organizacji je wspierających oraz realiza-

cję zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku konwencji o prawach osób niepełnosprawnych8 

dotyczących zapewniania dostępności usług i form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego działania zakupione zostały drobne pomoce rehabilitacyjne ułatwiające uczestnikom 

projektu funkcjonowanie w życiu, społeczeństwie, szkole czy pracy. Sprzęt ten zawsze był zgodny 

z indywidualnymi potrzebami osób niewidomych i słabowidzących. Przekazany był on beneficjentowi 

na podstawie umowy użyczenia do końca trwania projektu. Następnie na podstawie umowy darowizny 

8  http://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych/
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zostanie on przekazany beneficjentowi na własność. Jeśli wartość sprzętu przekraczała 3500 złoty, sprzęt 

pozostaje własnością organizacji do czasu zakończenia amortyzacji księgowej i jest użytkowany przez 

beneficjenta na podstawie umowy użyczenia, a następnie przekazany beneficjentowi na własność.

W ramach tego działania PZN zapanował zakup trzech rodzajów pomocy rehabilitacyjnych dla 

beneficjentów:

1. białych lasek

2. pomocy optycznych: do bliży i do dali,

3. pomocy udźwiękowionych, np. zegarki, kalkulatory.

7.5.  Szkolenia i kursy z zakresu obsługi komputera 

i innych urządzeń elektronicznych 

Przewidziane do realizacji w projekcie kursy zawodowe z zakresu obsługi komputera na poziomie 

podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym miały na celu podniesienie kompetencji 

zawodowych osób niewidomych i zachęcenie ich do podjęcia aktywności zawodowej w różnym za-

kresie. Celem tych szkoleń i kursów było przygotowanie osób niewidomych do wejścia na rynek pracy. 

Kursy z zakresu obsługi urządzeń elektroniczną miały za zadanie przybliżenie osobom niewidomym 

umiejętności korzystania między innymi z: bankowości elektronicznej, e-podpisu, telefonu komórko-

wego oraz multimediów cyfrowych, takich jak na przykład radia internetowe. 

Kwalifikacja beneficjentów do tej formy wsparcia odbywała się na podstawie zaleceń zawartych w IPD, 

z uwzględnieniem możliwości i predyspozycji zawodowych osoby niewidomej. 

W ramach tego działania PZN zaplanował:

 • Szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych 

 • Realizowane były one w cyklu 6-dniowym, obejmującym 40 godzin zajęć szkoleniowych. 

Maksymalna ilość uczestników na szkoleniu została zdefiniowana na poziomie 10 osób 

na jednym szkoleniu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dwudziestu jeden 6-dniowych szkoleń 

z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, takich jak: GPS, telefon 

komórkowy, linijka brajlowska, skaner, drukarka brajlowska, urządzenia czytające.

Program szkoleń każdorazowo dostosowany był do potrzeb i umiejętności uczestników 

szkolenia.
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 • Szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych 

Realizowane w cyklu 18-dniowym, obejmującym 120 godzin szkolenia. Maksymalna ilość 

uczestników na szkoleniu została zdefiniowana na poziomie 10 osób na jednym szkoleniu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie trzech osiemnasto- dniowych szkoleń 

z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych (np. GPS, telefon komórkowy, 

linijka brajlowska, skaner, drukarka brajlowska, urządzenia czytające).

Program szkoleń każdorazowo dostosowany był do potrzeb i umiejętności uczestników 

szkolenia.

W ramach tego działania TOnO zaplanowało: 

 • Kursy obsługi komputera, realizowane w wymiarze trzydziesto-godzinnym. Obejmowały 

one zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb, możliwości i poziomu zaawansowania 

beneficjenta naukę obsługi komputera, z zastosowaniem programów specjalistycznych 

umożliwiających obsługę komputera oraz Internetu przez osoby z dysfunkcją wzroku. 

 • Kursy obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego, realizowane 

w wymiarze dwunasto-godzinnym. Pozwalały one na nabycie umiejętności korzystania z: 

bankowości elektronicznej, e-podpisu, telefonu komórkowego, multimediów cyfrowych np. 

radia internetowego, obsługi iphona 5 itp.

7.6. Kursy języków obcych dla osób niewidomych.

Celem szkoleń i kursów językowych było przygotowanie osób niewidomych do wejścia na rynek pracy. 

W ramach realizacji tego działania przewidziano dwa rodzaje wsparcia:

 • Kurs języka obcego, realizowany w miejscu zamieszkania beneficjentów, prowadzony 

na różnych poziomach nauczania, w zależności od potrzeb beneficjentów. Zrealizowane 

zostały kursy z różnych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, 

portugalskiego, , hiszpańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego czy nawet japońskiego.

Średni czas realizacji kursu dla każdego z beneficjentów określono na poziomie 80 godzin

 • Dwutygodniowy kurs języka angielskiego biznesowego, wyjazdowy, skierowany do osób, które 

opanowały znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym. 

Kurs ten zaplanowana na 12 dni zajęć, a jego całość zamykała się w dwu-tygodniowym okresie. 

Każdy uczestnik kursu otrzymywał zaświadczenie o jego ukończeniu.
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Ponadto w ramach działań prowadzonych przez TOnO realizowany był 10 – miesięczny kurs języka 

angielskiego, oraz intensywny kurs języka angielskiego, realizowany za pomocą programy Skype. 

7.7. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej miały na celu przygotowanie beneficjentów do:

 • samodzielnego poszukiwania pracy, 

 • odkrywania własnych predyspozycji zawodowych, 

 • motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, 

 • samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

 • autoprezentacji,

 • rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 

W ich trakcie osoby z dysfunkcją wzroku zapoznawały się z obowiązującymi w Polsce przepisami do-

tyczącymi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Działania te miały na celu zachęcić osoby 

niewidome do podjęcia aktywności zawodowej w różnym zakresie. 

Celem Warsztatów Aktywizacji Zawodowej było również przygotowanie osób niewidomych do wej-

ścia na rynek pracy poprzez działania wspomagające rozwój umiejętności podnoszenia samooceny, 

umiejętności tworzenia własnego profilu kandydata do pracy oraz nabycie umiejętności pokonywania 

barier w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Zajęcia odbywały się w formie grupowej. Ich uczestnikami zostawały osoby, które w IPD miały wpisane 

zalecenie odbycia WAZ.

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej były realizowane zarówno przez PZN, jaki i TOnO.

1. WAZ- Polski Związek Niewidomych 

Przewidywano, iż w WAZ weźmie udział 480 osób niewidomych, w 48 trzydniowych warsztatach. 

Warsztaty prowadzone były przez różnych specjalistów, w zależności do potrzeb danej grupy. Analogiczną 

procedurę zastosowano przy doborze tematyki warsztatów. Zajęcia prowadzone były między innymi 

przez następujące osoby: psychologa, doradcę zawodowego, trenera motywacji, przedstawiciela rynku 

pracy, prawnika, tyflopedagoga, osobę niewidomą aktywną na rynku pracy. 
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Działanie to zostało podzielone na 6 zasadniczych bloków tematycznych:

1. Komunikacja interpersonalna, 

obejmujący następujące zagadnienia: komunikacja a informowanie, prawidłowa komuni-

kacja, komunikacja w zespole pracowniczym;

2. Umiejętności społeczne, 

obejmujący następujące zagadnienia: umiejętność wyrażania osobistych przekonań i opinii, 

trening wyrażania uczuć pozytywnych, trening konstruktywnego krytykowania;

3. Rynek pracy, 

składający się z zagadnień związanych z podstawową wiedzą o rynku pracy: metody po-

szukiwania pracy, kwalifikacje zawodowe i kompetencje, zmiany na rynku pracy: zawody 

przyszłości dla osób z dysfunkcją wzroku;

4. Komunikacja z rynkiem pracy, 

obejmujący następujące zagadnienia: metody komunikacji z rynkiem pracy- przygotowanie 

do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja;

5. Sprzęt dla osób niewidomych oraz czynności życia codziennego, 

składający się z zagadnień dotyczących oprogramowania, dyktafonów, urządzeń GPS oraz 

wybranych elementów czynności życia codziennego 

6. Prawo dotyczące zatrudniania osób niewidomych,

obejmujący następujące zagadnienia: prawo pracy dla osób niepełnosprawnych- zatrudnie-

nie, w tym na otwartym rynku pracy; dofinansowania do zatrudnienia, utworzenia miejsca 

pracy, dostosowania miejsca pracy; system orzecznictwa o niepełnosprawności.

2. WAZ- Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

W ramach tego działania przewidziano warsztaty dla 320 osób niewidomych. Zajęcia były prowadzone 

przez różnych specjalistów, a tematyka zajęć każdorazowo dostosowana była do składu grupy. W ramach 

warsztatów przeprowadzono zajęcia grupowe w następujących modułach:

1. Moduł prawny, 

dotyczący informacji o przepisach prawnych regulujących funkcjonowanie osób niepeł-

nosprawnych, przede wszystkim w kontekście rynku pracy, informacji o uprawnieniach 

i obowiązkach pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Przekazanie tych 
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informacji miało na celu uzyskanie przez beneficjentów rzetelnej wiedzy dotyczącej 

ich prawnych możliwości w podejmowaniu zatrudnienia;

2. Moduł aktywizacji zawodowej, 

dotyczący informacji o zawodach dostępnych osobom niewidomych, szkoleniach, kur-

sach, kształceniu zawodowym, rynku pracy. W jego ramach przewidziano także ćwiczenia 

z samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy 

kwalifikacyjnej z pracodawcą, co miało celu przygotowanie beneficjentów do samodziel-

nego poszukiwania pracy;

3. Moduł motywacyjny, 

obejmujący spotkanie z osobą niewidomą, która osiągnęła sukces zawodowy i/lub edukacyj-

ny. W zamierzeniu realizatorów projektu przykład sukcesu miał stanowić jedne z czynników 

motywacyjnych do podejmowania aktywności zawodowej przez beneficjentów projektu;

4. Moduł integracyjny, 

obejmujący zajęcia muzykoterapeutyczne i spotkania integracyjne, mające na celu ułatwie-

nie nawiązywanie kontaktów koleżeńskich, towarzyskich i zapobieganie społecznej izolacji; 

5. Moduł psychologiczny, 

poświęcony tematyce radzenia sobie ze stresem, asertywności w pracy, odkrywaniu włas-

nych predyspozycji zawodowych, motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, poczucia 

własnej wartości i wiary w siebie i swoje możliwości. Celem tego modułu było przygotowanie 

beneficjentów do samodzielnego poszukiwania pracy;

6. Moduł technologiczny, 

dotyczący prezentacji i ćwiczenia w obsłudze sprzętu dostosowanego do potrzeb osób 

niewidomych, ułatwiającego podjęcie i samodzielne poszukiwanie zatrudnienia;

7. Moduł pracodawcy, 

zawierający w sobie spotkania z przedstawicielami pracodawców, którzy zatrudniają osoby 

niewidome. Celem tego modułu było przybliżenie środowiska pracy, regulaminu pracy, 

organizacji pracy czy kultury pracy; 

8. Moduł samodzielność a zdrowie, 

odnoszący się do spotkań i pokazów ćwiczeń z fizjoterapeutą, specjalistą ds. samodzielnego 

poruszania się. Celem tego działania było uświadomienie osobom niewidomym, jak istotna 

jest dbałość o zdrowie i samodzielność w oczach potencjalnych pracodawców.
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7.8. Szkolenia i doskonalenie zawodowe osób niewidomych

W ramach działań realizowanych w projekcie przez Polski Związek Niewidomych, przewidziano:

1. Szkolenia zawodowe 6-dniowe/ 40 godzinne, z zakresu:

 • Obsługa biura i recepcji, 

 • Pracownik call – center 

 • Szkolenie zawodowe z zakresu transkrypcji i redakcji tekstów

 • Kurs asystencko-serkretarski, 

2. Szkolenia zawodowe 18- dniowe/ 120 godzinne, z zakresu:

 • Rękodzieła, obejmującego różne techniki tworzenia wyrobów artystycznych. W zależności 

od danej grupy osób, szkolenie może być szkoleniem instruktorskim, tzn. może 

przygotowywać do zawodu instruktora wykonywania prac w danej technice, lub może 

to być szkolenie przygotowujące do samodzielnego tworzenia przedmiotów w ramach 

samozatrudnienia.

3. Szkolenie zawodowe 30- dniowe/ 200 godzin, z zakresu:

 • Pracownik biurowy z językiem angielskim i elementami księgowości.

Program szkolenia zawiera między innymi następujące elementy: organizacja prac biuro-

wych, dokumentacja biurowa i korespondencja; rola pracownika biurowego w kształtowaniu 

wizerunku firmy z elementami wizażu i kulturą zawodową; podstawy rachunkowości małej 

firmy, obsługa kadr i płac w pracy biurowej, techniki liczenia; podstawy prawa; podstawy 

komunikacji w biurze w języku angielskim; komputeryzacja prac biurowych, Internet i obsłu-

ga urządzeń biurowych; wykorzystanie komputera do prowadzenia rozliczeń finansowych, 

sprawy kadrowe i płacowe.

4. Szkolenia zawodowe – zadanie zlecone/80 godzin

W ramach tego działania zaplanowano szkolenia w pobliżu miejsca zamieszkania beneficjentów. Mogą 

to być różnego rodzaju szkolenia zawodowe, dopasowane do potrzeb i zainteresowań beneficjentów, 

typu: 

 • masaż (np. kursy masażu I i II stopnia, masaż limfatyczny, masaż Ayurweda, masaż 

antycellulitowy, masaż gorącymi kamieniami, masaż stóp, terapia przeciw obrzękowa i inne),
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 • florystyka (m.in. nauka układania bukietów, tworzenie kompozycji przy użyciu mokrej gąbki 

florystycznej, tworzenie kompozycji w koszu, nauka dekorowania wianków, florystyczne 

pakowanie prezentów, kompozycje świąteczne), 

 • kadry i płace (m.in. zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, 

naliczania wynagrodzeń i zasiłków, ustalania i udzielania urlopów pracowniczych, kodeks 

pracy, podstawowe zasady prawa pracy) i inne. 

W ramach działań realizowanych w projekcie przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, 

przewidziano:

1. Szkolenie zawodowe operatorów Wirtualnego Contact Center, 

zawierające elementy teoretyczne – wprowadzenie w tematykę telepracy oraz ćwiczenia 

w korzystaniu z aplikacji służącej do obsługi platformy wirtualnego Contact Center dla osoby 

niewidomej. Czas jego trwania oszacowano na 54 godziny/ 6 dni szkoleniowych. 

2. Szkolenie zawodowe z transkrypcji (transkrybentów), 

obejmujące naukę sporządzania stenogramów poprzez dokonywanie transkrypcji nagrań 

audio, zawierające elementy teoretyczne, poparte ćwiczeniami praktycznymi wraz z ana-

lizą prezentowanych rezultatów pracy w zespołach. Ćwiczenia wykonywania transkrypcji 

nagrań audio wykonywane są z użyciem sprzętu i oprogramowania dostosowanego dla 

niewidomych (komputer z monitorem brajlowskim, specjalistyczne słuchawki z inter-face 

USB, screen reader).

3. Doskonalenie zawodowe niewidomych masażystów, 

podnoszące posiadane już umiejętności (techniki wschodnie, akupresura stóp, masaż cie-

płymi kamieniami wulkanicznymi, bańki chińskie, masaże tajskie itp.). Uczestnicy szkole-

nia otrzymują zaświadczenie MEN oraz dyplom w dwóch językach, ważny na terenie Unii 

Europejskiej. 

7.9. Staże rehabilitacyjne

Przyjęta w projekcie definicja stażu rehabilitacyjnego oznacza nabywanie przez osobę niepełnosprawną, 

będącą beneficjentem projektów systemowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w ramach Poddziałania 1.3.6 Priorytetu I PO KL, umiejętności praktycznych 

do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy 

z pracodawcą oraz umiejętności społecznych niezbędnych do nabycia umiejętności praktycznych. 

Celem staży jest zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne 

pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   36pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   36 2014-07-30   16:52:322014-07-30   16:52:32



Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III – Podręcznik dobrych praktyk

37

wykonywanie zadań na stanowisku pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Decyzję o udzieleniu 

tego typu wsparcia podejmuje zespół realizujący projekt, po konsultacji z odpowiednimi specjalistami. 

Na odbycie stażu musi wyrazić zgodę lekarz medycyny pracy. Jeżeli charakter stażu tego wymaga, 

należy skierować osobę niewidomą na badania lekarskie.

W założeniach definicyjnych długość staży rehabilitacyjnego określana jest jako czas pomiędzy 3 a 6 

miesięcy. W ramach projektu będącego przedmiotem niniejszego Podręcznika założono, iż staż trwać 

będzie od 3 do 4 miesięcy. Każdemu ze stażystów należą się 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni 

kalendarzowe odbywania stażu. W projekcie przyjęto wymiar 6 godzin pracy dziennie.

W okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Przyjęto zasadę, że wszyscy beneficjenci projektu, od-

bywający staż, będą otrzymywać jednakową stawkę stypendium. Koszty związane z nawiązywaniem 

umów o staż w miejscu pracy ponosi organizator stażu (tj. partner projektu), zgodnie z budżetem 

projektu. Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizo-

wanych przez osobę niewidomą oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach pozyskanych w trakcie stażu, 

przygotowaną według wzoru stanowiącego załącznik do umowy stażowej. 

Zespół współpracujący przy pozyskiwaniu ofert staży podejmował działania zachęcające potencjalnych 

pracodawców do niestereotypowego postrzegania niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn, i oferowa-

nia im miejsc pracy zgodnie z ich umiejętnościami i preferencjami, a nie przekonaniami osobistymi, 

co do rodzaju pracy, jakie mogli by wykonywać. 

7.10. Spotkania i współpraca z pracodawcami 

Polski Związek Niewidomych – spotkania indywidualne pracodawcami.

W ramach projektu prowadzone były działania ukierunkowane przede wszystkim na pomoc w zna-

lezieniu miejsc na odbycie stażu i miejsc zatrudnienia dla 360 osób. Dla realizacji tego celu działania 

realizowane w makroregionach koordynowane był przez specjalnie zatrudnioną do tego celu osobę 

w biurze projektu w Warszawie. 

Do zadań specjalistów ds. zatrudnienia, ulokowanych w makroregionach należało między innymi po-

szukiwanie miejsc, w których beneficjenci projektu mogliby odbyć staż oraz poszukiwanie docelowych 

miejsc pracy dla uczestników projektu. Ponadto do ich obowiązków należało także udzielenie pomocy 

pracodawcy w zakresie przystosowania stanowiska pracy dla osoby niewidomej czy nawiązanie kon-

taktu z urzędami pracy. 
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Podczas indywidualnych spotkań specjaliści ds. zatrudnienia przekazywali pracodawcom specjalnie 

dla nich przygotowane, materiały informacyjne, dotyczące możliwości zatrudnienia osób z dysfunkcją 

wzroku oraz możliwości zawodowych osób z dysfunkcją wzroku. W ramach tego zadania zaplanowano 

stworzenie bazy 360 potencjalnych pracodawców.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – spotkania wyjazdowe, prezentacja stanowiska pracy 

osoby niewidomej. 

1. W ramach tego działania prowadzona była prezentacja możliwości niewidomego pracownika 

oraz specjalnie zaprojektowanego, w ramach realizowanego przedsięwzięcia, stanowiska pra-

cy, polegającego na świadczeniu przez osobę niewidomą usług teleinformacyjnych (Contact 

Center). Prezentowano rzeczywiste stanowisko pracy (zakupione w ramach poprzedniej edycji 

projektu) dzięki któremu osoba niewidoma może podjąć zatrudnienie i realizować z powodze-

niem powierzone jej zadania. Korzystając z doświadczeń z poprzedniej edycji projektu i tym 

razem zaplanowano współpracę z powiatowymi urzędami pracy, polegającą głównie na pre-

zentowaniu wspomnianego stanowiska pracy na różnych spotkaniach organizowanych przez 

PUP np. Targach Pracy, konferencjach itp. Zaplanowano również prezentację możliwości pracy 

osoby niewidomej dla pracodawców prowadzoną w siedzibie TOnO w Laskach, realizowaną 

zarówno w ramach spotkań indywidualnych, jak i grupowych. Dodatkowym założeniem przy 

realizacji tego działania było prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej praw i obowiązków 

wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

2. Kolejnym zaplanowanym do realizacji, w ramach tego działania, zadaniem było poszukiwanie 

potencjalnych pracodawców dla osób niewidomych w celu odbycia stażu dla 120 uczestni-

ków projektu i możliwości podjęcia zatrudnienia dla takiej samej liczby osób. Zaplanowano 

pozyskanie zainteresowania około 150 pracodawców, poprzez śledzenie stron internetowych, 

kontakty telefoniczne, mailowe czy wizyty w siedzibie pracodawcy. 

7.11. Nawiązanie stosunku pracy przez 300 osób niewidomych 

Osoby niewidome kierowane do podjęcia zatrudnienia były wybierane ze względu na posiadaną wiedzę 

i predyspozycje zawodowe. Płeć nie stanowiła kryterium wyboru.

Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie ofert pracy w ramach wykonywania swoich zadań każdorazowo 

zachęcały pracodawców do niestereotypowego postrzegania niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn 

jako potencjalnych pracowników.
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W ramach realizowanego projektu przez zatrudnienie rozumiano podpisanie przez osobę niewidomą 

umowy o pracę, zawarcie umowy zlecenia lub samozatrudnienie. Biorąc pod uwagę, że PO KL promu-

je upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy 

(w tym m.in. telepracy czy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy), dopuszczono do realizacji inne, 

niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. Założono jednak, że Partnerzy powinni dążyć do zawierania 

przez pracodawców głównie umów o pracę.
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8.  FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU DOSTĘPNE 

DLA OTOCZENIA OSÓB NIEWIDOMYCH.

Rekrutacja otoczenia osób niewidomych odbywała się równolegle z rekrutacją osób niewidomych. 

Realizowana była głównie w oparciu o zamieszczenie informacji w mediach ogólnopolskich, na stro-

nach internetowych, w ośrodkach pomocy społecznej itp. Realizatorem tego działania byli specjaliści 

ds. rekrutacji i wsparcia, zatrudnieni w 5 makroregionach. 

W ramach wsparcia dostępnego dla otoczenia osób niewidomych przewidziano możliwość skorzystania 

z następujących działań:

8.1.  Warsztaty grupowe lub wsparcie indywidualne dla 

rodzin i opiekunów osób niewidomych 

Wsparcie, indywidualne lub grupowe, zostało udzielone wszystkim zrekrutowanym do projektu osobom 

z najbliższego otoczenia osób niewidomych, w oparciu o ich indywidualne potrzeby i preferencje.

W ramach tego działania Polski Związek Niewidomych zorganizował następujące formy wsparcia:

 • warsztaty psychologiczno-prawne dla otoczenia osób niewidomych 

Zrealizowane wsparcie psychologiczne każdorazowo dostosowane było do potrzeb grupy 

biorącej udział w warsztatach. W jego ramach udzielano wsparcia dotyczącego radzenia 

sobie ze stresem, informacji w zakresie komunikacji z osobą niewidomą oraz wspierania 

bliskiej osoby niewidomej pozostającej bez zatrudnienia. Wsparcie o charakterze prawnym 

związane było z zatrudnieniem osób niewidomych, możliwościami i ograniczeniami ich pra-

cy oraz regulacjami prawnymi dotyczące osób niewidomych.

Każdy uczestnik warsztatów psychologiczno-prawnych otrzymał materiały w formie au-

diobooka, będące uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Dzięki formie ma-

teriałów, dostępnej również dla osób niewidomych, po zakończeniu udziału w projekcie 

korzystać będą z nich mogły zarówno osoby z otoczenia, jak i osoby z dysfunkcją wzroku.

 • indywidualne wsparcie dla otoczenia osób niewidomych realizowane w regionach 

W ramach tego działania, założono, iż średni czas wsparcia na osobę wyniesie ok. 1 godziny. 

Osoby z otoczenia osób niewidomych mogły skorzystać z konsultacji z psychologiem, ty-

flopedagogiem, prawnikiem oraz osobą niewidomą dobrze funkcjonująca na rynku pracy.

Beneficjentom tego działania przekazywano rzetelne i wyczerpujące informacje odnoszące 

się do sposobów wspierania rehabilitacji społeczno- zawodowej i wzmacniania osób nie-

widomych w ich drodze do samodzielności. Poznali oni również sprzęt i oprogramowanie, 
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dzięki któremu osoby niewidome mogą być bardziej samodzielne, zasady poruszania się 

osoby niewidomej i z osobą niewidomą, możliwości pracy oraz przepisy prawne dotyczące 

osób niewidomych i ich otoczenia. 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi odpowiedzialne było za realizacje następujących działań:

 • warsztatów wspierających dla otoczenia osób niewidomych 

Warsztaty te, każdorazowo dostosowane do potrzeb grupy odbiorców, realizowano w na-

stępujących modułach: 

 – moduł prawny, 

którego celem było przekazanie informacji o przepisach prawnych dotyczących osób 

niepełnosprawnych z zakresu prawa pracy, orzecznictwa, świadczeń rentowych czy po-

mocy społecznej. Jego realizacja pozwoliła rodzinom i otoczeniu na uzyskanie rzetelnej 

wiedzy dotyczącej uprawnień i pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym.

 – moduł – aktywność fizyczna niewidomych ,

opierał się na spotkaniach z lekarzem i fizjoterapeutą, co pozwoliło na uświadomienie 

najbliższemu otoczeniu znaczenia, jakie dla osoby z dysfunkcją wzroku ma aktywność 

fizyczna, która pozwala jej na zachowanie właściwej postawy i dobrego wyglądu.

 – moduł – edukacja i praca, 

opierał się na spotkaniach z doradcą zawodowym, tyflopedagogiem i specjalistą rynku 

pracy, przez co przyczynił się do zapoznania osób z otoczenia z informacjami o możli-

wościach pobierania nauki na różnych poziomach kształcenia przez osoby z dysfunkcją 

wzroku, poznania gamy zawodów, które mogą wykonywać osoby niewidome oraz 

związanych z nimi stanowisk pracy.

 – moduł – niewidomy w rodzinie,

opierał się na spotkaniach ze specjalistą bezwzrokowych technik pracy i samodzielnego 

poruszania się. Jego realizacja umożliwiła poznanie podstawowych zasad współżycia 

z osobą niewidomą w domu, poznanie prawidłowych technik poruszania się z osobą 

niewidomą np. wsiadania i wysiadania z pociągu. 
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 – moduł psychologiczny, 

jego celem było wzmocnienie osób, które żyją z poczuciem winy, że mają w rodzinie 

osoby niepełnosprawne. Pozwalał on na pozbycie się lęku przed opuszczeniem domu 

przez niewidome dziecko oraz wspomagał uczenie się wspierania osoby niewidomej 

w trudnych sytuacjach i zachęcanie jej do aktywności zawodowej. 

 – moduł technologiczny,

opierający się na prezentacja specjalistycznego sprzętu dostosowanego do potrzeb 

osób niewidomych, umożliwiającego podjęcie nauki lub pracy. Jego celem było pokaza-

nie, iż dzięki nowoczesnym technologiom osoby z dysfunkcją wzroku mogą z powodze-

niem pokonać cześć ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności, i w rezultacie 

funkcjonować samodzielnie.

 • Jednodniowe, indywidualne wsparcie dla otoczenia osób niewidomych

Indywidualne wsparcie rodzin i opiekunów beneficjentów projektu kierowane było przede 

wszystkim do tych osób, które nie mogły uczestniczyć w grupowych warsztatach wspiera-

jących bądź takich, które potrzebowały dodatkowej pomocy. Podobnie, jak na warsztatach 

wspierających, uczestnicy tej formy wsparcia otrzymywali, w zależności od indywidualnych 

potrzeb, wsparcie świadczone przez: psychologa, lekarza, instruktora orientacji przestrzennej, 

rehabilitanta tyflopedagoga, czy prawnika. 

W ramach tego działania osoby z otoczenia osób niewidomych poznawały urządzenia 

dostosowane do potrzeb niewidomych, potencjalne stanowiska ich pracy czy metody 

i techniki bezwzrokowe. Osoby te zostały też przeszkolone do aktywnego wspierania reha-

bilitacji społeczno- zawodowej osób niewidomych i sposobów wzmacniania ich motywacji 

w drodze do samodzielności. Zapoznane zostały także ze sprzętem, dzięki któremu osoby 

niewidome mogą być bardziej samodzielne oraz z zasadami poruszania się osoby widzącej 

z osobą niewidomą. Przedstawiono im też w przystępny sposób regulacje prawne dotyczące 

osób niewidomych i ich otoczenia, w szczególności te, odnoszące się do sfery zatrudnienia 

i poszukiwania pracy.
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9. WIRTULANE CONTACT CENTRE

9.1. Cel i założenia WCC

Niezaprzeczalnie nadrzędnym celem realizowanego projektu było doprowadzenie do zatrudnienia 

części z beneficjentów. Bazując na doświadczeniach z poprzednich edycji projektu i analizie zatrud-

nienia w ostatnim przedsięwzięciu, postanowiono w szczególności kontynuować, jedną, ale zarazem 

kluczową dla osiągnięcia celu, dobrą praktykę. 

Ponad 50% osób niewidomych, zatrudnionych w ramach II edycji projekt podjęło pracę na stanowi-

skach contact lub call center. Stanowiło to uzasadnianie dla kontynuacji tego kierunek poszukiwania 

możliwości pracy przez osoby niewidome. W odpowiedzi na to założenie stworzono innowacyjną 

pracownię szkolenia zawodowego operatorów Wirtualnego Contact Center. Działania szkoleniowe 

prowadzane w jej ramach składały się z części teoretycznej w formie wykładów, uwzględniając wpro-

wadzenie w tematykę telemarketingu. W szczególności zaś dotyczyły:

 • różnic formalnych i merytorycznych między ruchem wychodzącym i przychodzącym- 

dzwonienie do lub odbieranie rozmów od; 

 • języka stosowanego w rozmowach;

 • schematu rozmów; 

 • kultury rozmów; 

 • sytuacji związanych z rozmową z trudnym klient.

Działania szkoleniowe opierały się też na praktycznych ćwiczeniach w korzystaniu z aplikacji służącej 

do obsługi stanowiska Contact Center dla osoby niewidomej, obejmujących w szczególności:

 • obsługę klawiszy funkcyjnych, ustawień i możliwości operacyjnych 

 • logowanie do systemu (uruchamianie aplikacji, wpisywanie loginu i hasła)

 • omówienie poszczególnych elementów interface’u użytkownika (okna aplikacji), 

 • ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu rozmów, udzielaniu informacji przy jednoczesnym 

zapisywaniu danych. 

Realizatorem tych działań był trener szkoleń zawodowych operatorów WCC, a średni czas realizacji szko-

lenia na każdego uczestnika tego szkolenia zawodowego zapanowano na 54 godziny. Na zakończenie 

beneficjenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i materiały szkoleniowe- m.in.: materiały 

drukowane, w brajlu i nagrane na nośniku elektronicznym. 

pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   43pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   43 2014-07-30   16:52:322014-07-30   16:52:32



Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III – Podręcznik dobrych praktyk

44

Idea powstania Wirtualngo Contact Center oparta została na alternatywnie wobec tradycyjnego roz-

wiązania, jakie stanowi call center. Wyróżnia się ono tym, że pozwala na realizowanie kampanii telemar-

ketingowych w systemie rozproszonym, czyli bez przywiązania do konkretnego miejsca np. siedziby 

firmy. Uruchomienie i obsługa odbywa się za pośrednictwem aplikacji eFon, specjalnie stworzonej 

do obsługi przez osoby niewidome. Dzięki temu przedsiębiorstwo decydujące się na zatrudnienie osób 

niewidomych, i korzystanie z proponowanego rozwiązania, uzyskuje możliwość uruchomienia w pełni 

funkcjonalnych stanowisk operatorów Wirtualnego Contact Center w dowolnej lokalizacji, bez koniecz-

ności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na przygotowanie i wyposażenie call center.

9.2.  Korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudnienia 

osób niewidomych w ramach WCC

Idea WCC, oparta została o założenie, iż zatrudnienie osoby niewidomej, musi przynieść korzyści obu 

stronom, tj. samej osobie zatrudnionej i pracodawcy. W związku z tym, w ramach akcji promocyjnej 

usługi WCC, prowadzonej chociażby podczas spotkań z pracodawcami, targów pracy, czy kampanii 

promocyjnej projektu, postanowiono wyodrębnić korzyści, jakie przynieść może pracodawcy zatrud-

nienie osoby niepełnosprawnej, w tym osoby niewidomej. 
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Za najważniejsze z nich uznano:

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne przysługuje (ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) miesięczne dofinansowanie do wyna-

grodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeśli pracownicy ci znajdują się w ewidencji 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Rejestracji w ewiden-

cji PFRON dokonuje pracodawca po zatrudnieniu pracownika przy składaniu pierwszego 

wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie do wynagrodzeń pra-

cowników niepełnosprawnych stanowi formę rekompensaty dla pracodawcy w związku 

ze zwiększonymi kosztami ich zatrudnienia. Dofinansowanie to wypłacane jest w formie 

refundacji na podstawie wniosku oraz miesięcznych informacji o wynagrodzeniach skła-

danych do PFRON.

Dofinansowanie przysługuje do każdego zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika.

2. Zwolnienie z wpłat na PFRON

Każdy pracodawca, w sytuacji, gdy zatrudnia powyżej 25 osób, zobowiązany jest do do-

konywania wpłat na PFRON, z wyjątkiem sytuacji, w których wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w firmie wynosi co najmniej 6%. Wówczas pracodawca zwolniony 

jest z obowiązku uiszczania takiej opłaty.

Warto również wiedzieć że zatrudnienie nawet tylko jednej osoby niepełnosprawnej zmniej-

sza wartość wpłaty na PFRON.

3. Zwrot kosztów na wyposażenie/ dostosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, 

zarejestrowaną jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, 

może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

4. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON 

zwrot kosztów przeprowadzonego szkolenia tej osoby. Wysokość zwrotu nie może być 

większa niż 80% kosztów oraz nie większa niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego 
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wynagrodzenia na jedną osobę. Wielkość pomocy uzależniona jest także od rodzaju szko-

lenia oraz typu pracodawcy.

5. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 

w pracy

Pracodawca, zatrudniający osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON 

zwrot miesięcznych kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w miejscu pracy. Pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oznacza 

czynności ułatwiające komunikowanie się pracownika niepełnosprawnego z otoczeniem 

lub może polegać na zastępowaniu tego pracownika w czynnościach niemożliwych lub 

trudnych do samodzielnego wykonania na stanowisku pracy.

9.3. Procedura WCC.

Jedyne co potrzebne jest, by móc zatrudnić niewidomego operatora Wirtualnego  Contact Center, 

to komputer wraz dostępem do Internetu.  Ponadto niezbędna jest też aplikacja eFon, oraz  mikrofon 

i słuchawki, które w ramach realizowanego projektu osoba niewidoma otrzymuje od TOnO rozpoczy-

nając staż lub pracę. 

Firma przystępując do programu powinna zapewnić dostępność dla pracownika informacji o pro-

dukcie, bazę potencjalnych klientów oraz dostęp do sieci telekomunikacyjnej. W zamian może zyskać 

zaangażowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników, posiadających własny sprzęt wraz z nie-

zbędnym oprogramowaniem. 

Procedura stażu:

Strony procedury:

 • Organizator Stażu – Dział ds. Absolwentów – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 

w Laskach

 • Pracodawca

 • Stażysta – Uczestnik projektu „Wsparcie Osób Niewidomych na rynku pracy III”

W ramach projektu wypracowana została procedura formalności związanych z odbyciem stażu:

 • Zapoznajesz się z umową stażową i wszelkimi formalnościami – program stażu, listą 

obecności, sprawozdaniami z przebiegu stażu, oraz koniecznymi do stosowania 

oznaczeniami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
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 • Odbywasz spotkanie z potencjalnym stażystą w celu wspólnego zapoznania się i omówienia 

zasad odbywania stażu;

 • Ustalasz z nami miejsce odbywania stażu oraz jego program i termin. Program stażu 

powinien być sporządzony w formie pisemnej, (dzień rozpoczęcia stażu powinien być 

pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca, a dzień zakończenia stażu – ostatnim dniem 

kalendarzowym miesiąca);

 • Akceptujecie miejsce odbywania stażu i program stażu;.

 • Podpisujecie umowę stażową i program stażu w dwóch egzemplarzach;

 • Przydzielasz opiekuna stażu spośród swoich pracowników. W razie potrzeby udziela pomocy 

merytorycznej w wykonywaniu czynności i zadań objętych programem stażu;

 • W razie potrzeby, w ramach projektu, możliwe jest zapewnienie stażyście Asystenta Pracy.

 • Szczegółowe obowiązki pracodawcy i organizatora stażu zawarte są w Umowie Stażowej.

 • Organizator podpisuje umowę z pracodawcą i ze stażystą.
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9.4. OPINIE NA TEMAT WCC.

Jedną z opinii potwierdzających innowacyjność i skuteczność proponowanego w ramach projektu 

rozwiązania, odnaleźć można w treści audycji radiowej, zrealizowanej przez Program I Polskiego Radia, 

poświęconej specjalnie temu zadawaniu, oto ona:

Nowy autorski pomysł na aktywizację zawodową osób niewidomych, dzięki któremu osoby z dys-

funkcją wzroku będą mogły znaleźć zatrudnienie, a konkretnie tele-pracę. Jan Gawlik, architekt WCC, 

niewidomy pracownik działu absolwentów w TOnO w Laskach, mówi, że to szansa przede wszyst-

kim na aktywizację osób niewidomych w mniejszych miejscowościach, gdzie o jakąkolwiek pracę 

trudno. Jak sam mówi, idea przyświecająca powstaniu WCC polegała na stworzeniu możliwości 

pracy z domu, tym osobom niewidomym, które chcą, są zainteresowane pracą, a nie wegetacją. 

Jego zdaniem nie ma prawdziwej rehabilitacji zawodowej osoby niewidomej bez pracy. Podkreśla 

on także, że ma być to praca, która opłacać musi się każdej ze stron, co oznacza, że osoba niewidoma 

powinna mieć satysfakcję z tej pracy, powinna mieć środki za tą pracę zapłacone, a pracodawcy musi 

się to kalkulować. WCC jest propozycją dla przedsiębiorców, którzy organizują np. kampanie marke-

tingowe. Firmy dostarczają informację o produkcie oraz bazę potencjalnych klientów, a Towarzystwo 

Opieki nad Ociemniałymi zapewnia wyszkolonych pracowników, już wyposażonych w odpowiedni 

sprzęt. Przedsiębiorca z Bielska Białej Andrzej Michelis zatrudnia 9 osób niewidomych, z tego 7 w dziale 

kontaktu z klientami, czyli właśnie w Contact Center. Mówi, że jako pracodawca musiał tylko zadekla-

rować chęć współpracy z Towarzystwem i przestrzegać procedur. Jak sam podkreśla, ci pracownicy 

wykonują telepracę, w siedzibie firmy spotykamy się maksymalnie dwa razy do roku. Te osoby dostały 

przeszkolenie w Laskach, dostały komputery, z tym, że były to sprzęt finansowany z innych projektów, 

czyli dysponowały własnymi komputerami i sprzęt został dopasowany do sprzętu, który ci Państwo 

posiadają. Jan Gawilk deklaruje, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych po pro-

stu się pracodawcą opłaca. Jak sam argumentuje: jak mamy 10 osób na infolinii, trzeba byłoby im 

zapłacić w skali miesiąca kosztów brutto ok. 25-30 tysięcy zł, razy 12 miesięcy to daje około 360 tysięcy. 

A teraz gdybyśmy zatrudnili te same 10 osób niepełnosprawnych i zapłacili im te same pieniądze, 

to te koszty będą na poziomie 90 tyś. Czyli 270 tysięcy zostaje w budżecie firmy. Jeśli firma jest duża, 

na przykład ma 400 etatów, to może płacić około 40- 50 tysięcy miesięcznie na PFRON składek. Jak 

dodaje Jan Gawilk w czasie spowolnienia gospodarczego, przedsiębiorcy szukają różnych możliwości 

zmniejszenia kosztów, a niewidomi są otwarci na nowe technologie. Czas jeszcze zmienić mentalność 

dotyczącą zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jan Gawilik podkreśla, że osoba niewidom kojarzyła 

się do tej pory z zawodami bardzo prostymi. Teraz, gdy zmieniła się technologia, są też inne możliwości 

zawodowe dla tych osób.9

9  Transkrypcja z nagrania w Programie Pierwszym Polskiego Radia; http://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/w3/

pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   48pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   48 2014-07-30   16:52:322014-07-30   16:52:32



Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III – Podręcznik dobrych praktyk

49

Istotę i wagę tego innowacyjnego rozwiązania wypracowanego parach projektu doskonale pokazuje 

przykład jednego z beneficjentów projektu- Piotra Krajnika. 

Piotr Krajnik ma 24 lata. Wzrok stracił jako dziecko, ale to nie ogranicza jego ambicji ani planów. 

Studiuje zarządzanie, ma dwa lata doświadczenia zawodowego (pracował jako telemarketer 

i konsultant na infolinii), niedługo otwiera swój pierwszy salon masażu. ,,Zatrudniam w nim 

trzech niewidomych kolegów, moją rolą jest prowadzenie firmy- opowiada. Chciałbym, żeby 

osoby niewidome miały szansę realizować się zawodowo, ale do tego, poza naszymi staraniami, 

potrzebna jest wola pracodawców”.

Krajnik biegle obsługuje komputer. Specjalny program czyta mu nazwy plików, polecenia wyświet-

lające się w okienkach i każdą literę, którą wystuka na klawiaturze. Nie trwa to długo, ponieważ 

sam może decydować o prędkości, z jaką automat informuje go o tym, co dzieje się na monitorze. 

Nieprzyzwyczajone ucho rozpozna tylko strzępki sylab, Piotr wyłapuje komunikat w sekundę. 

Dzięki tej umiejętności przez dwa lata pracy w contact center, zarówno na stanowisku sprzedaw-

cy, jak i konsultanta. Mógł raportować swoją pracę na zasadach, które panują we wszystkich 

firmach tego typu. Uzupełniał profil klienta, wpisywał komentarze na temat przebiegu rozmowy, 

realizował zamówienia czy wyszukiwał informacje. Pracował w siedzibie pracodawcy lub z domu. 

Umożliwiało mu to Wirtulane Contact Center, w którego skład wchodzi aplikacja zaprojektowana 

przez Jana Gawlika, niewidomego pracownika działu ds. absolwentów, działającego w ramach 

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

,,Praca osób niewidomych do tej pory kojarzyła się z robieniem szczotek, wyplataniem wikliny, 

prostych prac elektromontażowych czy masażem. Ale czasy się zmieniają i zaczęliśmy szukać 

nowych rozwiązań” – mówi Gawlik.

System Wirtulane Contact Center skierowany jest do firm, które potrzebują doświadczonych 

pracowników świadczących usługi przy pomocy komputera i telefonu, ale nie chcą ponosić 

kosztów zakupu sprzętu oraz oprogramowania. Firma korzystająca z WCC powinna jedynie 

zapewnić informację o produkcie, bazę potencjalnych klientów oraz dostęp do sieci telekomu-

nikacyjnej. Na początek pracownik zatrudniany jest na trzy miesięczny staż opłacony w ramach 

projektu ,,Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”. To daje szanse zarówno pracodawcy, jak 

i pracownikowi, przekonać do siebie i nowych obowiązków. Praca na stanowisku telemarketera 

jest wyczerpująca psychicznie i nie wszystkie osoby mogą ją wykonywać10.

audycja_radiowa_WCC_-_18.06.2013.mp

10  ttp://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/w3/Wirtualne_Contact_Center_Gazeta_Wyborcza_24062013.pdf
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10. TRUDNOŚCI I NIEPOWODZENIA WE WDRAŻANIU PROJEKTU

Choć niniejszy podręcznik z założenia służy promowaniu dobrych praktyk, czyli mocnych stron przed-

sięwzięcia mającego na celu aktywizację społeczno- zawodową osób niewidomych, równie istotna, 

dla przyszłych realizatorów podobnych projektów, jest analiza napotkanych problemów oraz trudnych 

doświadczeń, które – mimo, że nie zawsze zwieńczone sukcesem – mają ogromną wartość edukacyjną. 

Trudności i niepowodzenia są wpisane nie tylko w proces uczenia się, ale w każdy rodzaj działalności 

człowieka. Szczególnie narażone są na nie inicjatywy, który mają niestandardowy, nowatorski charakter. 

W trakcie trwania projektu napotkano na problemy w zakresie rekrutacji beneficjentów, udzielanego 

im wsparcia oraz zatrudniania osób niewidomych.

10.1. Bariery w rekrutacji beneficjentów

Jednym z głównych problemów, z którymi borykali się specjaliści ds. rekrutacji, działający w ra-

mach wyodrębnionych makroregionów było zagrożenie dublowania się udzielanego wsparcia. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach POKL opierają się na założeniu, że beneficjent nie może korzystać 

z tego samego rodzaju wsparcia udzielanego w formie dwóch lub więcej projektów. Sytuacja ta rodzi 

ryzyko przystąpienia do projektu osoby, która już wcześniej otrzymała pomoc w ramach innego przed-

sięwzięcia, a także prowadzi do swoistej rywalizacji o beneficjentów pomiędzy różnymi organizacjami 

realizującymi projekty, która może powodować niechęć do współpracy i udostępniania posiadanych 

zasobów danych osobowych przez podmioty wdrażające analogiczne projekty. Poza tym, część tych 

organizacji działa na poziomie lokalnym i nie posiada skomputeryzowanych baz danych. 

Specyfika beneficjentów sprawiała nieznaczne trudności w realizacji zaplanowanego procesu 

rekrutacji. Pojawiały się problemy z przewidzeniem ilości osób, które zostaną pozyskane do projektu 

w perspektywie krótko oraz długoterminowej, w związku z czym trudno było ocenić realne zagroże-

nie nieosiągnięcia założonych wartości wskaźników rekrutacji w danym makroregionie i w rezultacie 

w skali całego projektu. 

Kolejny problem stanowiły tzw. białe plamy na mapie rekrutacji. W miejscach oddalonych od sie-

dzib makroregionów oraz miast wojewódzkich rekrutacja beneficjentów była znacznie trudniejsza, 

ze względu na mniejszą możliwość dotarcia do nich z odpowiednim wsparciem. 

10.2. Trudności w zakresie udzielanego wsparcia 

Wielu beneficjentów projektu, którzy w trakcie trwania projektu znaleźli pracę, od tego momentu, 

nie mogło być już objętych wsparciem dostępnym w ramach projektu i zgłaszało to jako problem 
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do realizatorów przedsięwzięcia. Osoby te niejednokrotnie dalej potrzebowały wsparcia w utrzyma-

niu zatrudnienia. Potrzebowały też podnoszenia kwalifikacji, aby sprostać wymaganiom stawianym 

przez pracodawców. Niestety, projekt zakładał udzielanie wsparcia wyłącznie osobom pozostającym 

bez zatrudnienia. W związku z tym nie było możliwości udzielania wsparcia osobom, które w czasie 

projektu znalazły zatrudnienie.

10.3. Bariery w zatrudnianiu beneficjentów

Niektórzy z beneficjentów projektu, deklarujący na etapie procesu rekrutacji tworzenia IPD zaintereso-

wanie podjęciem zatrudnienia, później zmieniali zdanie i wykazywali brak motywacji do podjęcia pracy. 

Zdarzało się również tak, że dostępna, oferowana beneficjentom praca nie odpowiadała ich oczeki-

waniom i aspiracjom, w związku z czym nie przyjmowali oferty kierowanej do nich przez specjalistów 

ds. zatrudnienia.

Kolejnym, istotnym, występującym problemem okazała się niechęć i obawy części pracodawców 

do zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku. Pracodawcy, prowadzący przedsiębiorstwa, których celem, 

co naturalne, jest przede wszystkim osiąganie zysku z prowadzonej przez nich działalności obawiają 

się, że pracownik z dysfunkcją wzroku będzie mniej wydajny niż pracownik pełnosprawny.

Ponadto, już w trakcie trwania projekt zaobserwowano różne rezultaty w zakresie zatrudniania osób 

z dysfunkcją wzroku w różnych regionach Polski. Najlepsze efekty w realizacji wskaźnika zatrudnienia 

PZN odnotował w województwie wielkopolskim, najsłabsze zaś na Podlasiu. Odzwierciedla to w dużej 

mierze lokalne uwarunkowania runku pracy, przekładając się tym samym na możliwość znalezienia 

zatrudnienia przez beneficjentów projektu.
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11. WNIOSKI I REKOMENDACJE

W efekcie realizacji poprzednich oraz obecnej edycji projektu zebrano wiele doświadczeń, które mogą 

posłużyć realizatorom kolejnych, podobnych przedsięwzięć. Kluczowe wnioski i rekomendacje zostały 

podzielone na kilka obszarów: odnoszące się do systemu zarządzania projektem, procesu rekrutacji, 

udzielanego wsparcia oraz współpracy z pracodawcami. 

11.1 Zarządzanie projektem

 • realizacja projektu w partnerstwie służyła podjęciu systemowych, skoordynowanych działań 

i wypracowaniu wspólnych rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej osób 

niewidomych. Działania Lidera projektu miały charakter strategiczny i administracyjny, zaś 

obu partnerów operacyjny. Lider nadzorował prawidłową realizację projektu i weryfikował 

działania partnerów, zaś wspólnie prowadzono promocję projektu. Współpraca podmiotów 

wymagała utworzenia centrali z oddziałami regionalnymi, w których pracowały zespoły 

prowadzące działania na poziomie lokalnym. Na terenie całej Polski powstała sieć 

współpracy specjalistów (rehabilitantów, psychologów, doradców zawodowych, prawnych 

oraz ds. sprzętu), odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających doświadczenie 

i narzędzia do pracy z osobami niewidomymi. Wdrażanie projektu ułatwiały procedury 

w zakresie komunikowania się, podejmowania decyzji, rozliczeń finansowych, rekrutacji 

beneficjentów i udzielanego im wsparcia. 

11.2. Rekrutacja beneficjentów

 • najskuteczniejszą metodą pozyskania osób niewidomych do udziału w projekcie okazała się 

rekrutacja wewnątrz ich środowiska, prowadzona przy wykorzystaniu zasobów partnerów 

projektu. System rekrutacji obejmował różne poziomy realizacji projektu (centralny 

i regionalny), angażując podmioty ze sfery polityki społecznej, zatrudnienia, edukacji 

i ochrony zdrowia działające na rzecz osób niewidomych. 

 • najlepszą metodą rekrutacji otoczenia osób niewidomych okazała się zaplanowana 

przez projektodawców rekrutacja tej grupy przy okazji rekrutacji niepełnosprawnych 

beneficjentów.

 • zasadnym było zaplanowane przez projektodawców ograniczenie wskaźnika rekrutacji 

dla otoczenia osób niewidomych. Doświadczenia z poprzednich edycji projektu wykazały 

bowiem, iż realizacja tego wskaźnika może być problematyczna, ponieważ nie zawsze osoby 
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niewidome posiadają otoczenie, i nie zawsze otoczenie to jest chętne do udziału w procesie 

wsparcia realizowanego w ramach projektu.

 • do głównych problemów w procesie rekrutacji należały: zasada niedublowania wsparcia 

udzielanego w ramach innych projektów POKL skierowanych do osób niepełnosprawnych, 

trudności w planowaniu liczby osób, które w danym okresie czasu przystąpią do projektu, 

bariery w zakresie wsparcia udzielanego mieszkańcom odległych miejscowości.

11.3. Wsparcie udzielane osobom niewidomym

11.3.1. Wsparcie o charakterze indywidualnym

 • ocena funkcjonowania osób niewidomych w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej oraz 

określenie wpływu jej otoczenia na stopień przejawianej samodzielności (tj. informacja 

o potrzebach, możliwościach i ograniczeniach) jest niezbędna dla skutecznego wspierania 

beneficjentów, zarówno w ramach projektu, jak i poza nim (przez otoczenie, pracodawców, 

współpracowników). 

 • pomoc specjalistów (psychologów, rehabilitantów, prawników, doradców zawodowych 

oraz) stanowiła ważny element procesu aktywizacji społeczno- zawodowej osób 

niewidomych i należała do działań wywołujących duże zainteresowanie oraz sprawiających 

najwięcej satysfakcji. Wsparcie motywacyjne i rehabilitacyjne, a także doradztwo zawodowe, 

stanowiły pierwszy etap na drodze do podjęcia przez beneficjentów czynnego życia 

społeczno-zawodowego. Zwiększenie stopnia ich samodzielności było koniecznym 

warunkiem prowadzenia działań porozwodowych.

 • ważnym elementem wsparcia, gwarantującym jego efektywność, było każdorazowe 

dostosowanie go do potrzeb, możliwości i preferencji beneficjentów. Pozwoliło 

to na zapewnienie maksymalizacji indywidualizacji wsparcia, ważnego dla osiągania 

sukcesów przy aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • ilość założonych w projekcie godzin wsparcia o charakterze indywidualnym okazała się 

wystarczająca, co potwierdza doświadczenie realizatorów projektu w zakresie udzielania 

wsparcia kierowanego do tej grupy osób.

11.3.2. Wirtulane Contact Center

 • realizowany projekt przysłużył się wypracowaniu innowacyjnego rozwiązania w zakresie 

zwieszenia możliwości i szans aktywizacji zawodowej osób niewidomych. 
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 • stworzenie platformy WCC doskonale wpisało się w potrzebę poszukiwania i realizacji 

nowatorskich, elastycznych i dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności rozwiązań 

promujących aktywizację zawodową osób niewidomych.

 • realizacja tej idei pozwoliła na przełamanie stereotypów o możliwościach pracy osób 

niewidomych, i stanowiła otwarcie na nowe perspektywy zawodowe dla tej grupy. Ponadto 

pokazała, iż kreatywne korzystanie z nowych rozwiązań technologicznych dostępne 

jest nie tylko dla środowisk osób pełnosprawnych, ale szczególnie może przysłużyć się 

osobom niepełnosprawnym w realizacji ich aspiracji zawodowych.

11.3.3. Wsparcie o charakterze grupowym

 • wsparcie grupowe obejmowało Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i szkolenia zawodowe. 

 • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej służyły poprawie funkcjonowania osób na rynku pracy 

poprzez nabywanie kompetencji społecznych oraz grupowe doradztwo zawodowe. 

W ich ramach prowadzono różnorodne zajęcia służące nauce skutecznej komunikacji 

i wewnętrznej motywacji, analizie potencjału zawodowego czy zaznajomieniu 

z zagadnieniami z zakresu rynku pracy. WAZ umożliwiały też beneficjentom wymianę 

doświadczeń na temat funkcjonowania i radzenia sobie z codziennymi czynnościami. 

 • szkolenia zawodowe miały na celu podniesienie kompetencji osób niewidomych oraz 

zwiększenie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy. Ich tematyka uwzględniała 

potrzeby beneficjentów i oparta była o analizę ich potrzeb i możliwości oraz analizę potrzeb 

rynku pracy. 

11.4. Wsparcie udzielane otoczeniu osób niewidomych

 • przygotowanie otoczenia osób niewidomych do wspierania ich aktywizacji 

społeczno-zawodowej było niezbędnym warunkiem sukcesu w tym zakresie, służąc m.in. 

niwelowaniu napięć związanych z usamodzielnianiem się podopiecznych i zapewnieniu 

trwałości tego procesu.

 • zmianie postaw rodzin, opiekunów i bliskich osób niewidomych służyły różne formy 

wsparcia: konsultacje ze specjalistami oraz wsparcie o charakterze grupowym. 

 • poza nabyciem kompetencji w zakresie efektywnej pomocy osobom niewidomym 

w usamodzielnianiu się i rozwoju, istotnym walorem warsztatów była możliwość konfrontacji 

oraz wymiany doświadczeń.
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11.5. Współpraca z pracodawcami

poszukiwanie miejsc staży i zatrudnienia dla beneficjentów prowadzono w wymiarze centralnym oraz 

regionalnym. Promowaniu zatrudnienia osób niewidomych oraz likwidowaniu barier w tym zakresie 

służyły indywidualne i grupowe spotkania z pracodawcami oraz prezentacja WCC na targach pracy 

i innych przedsięwzięciach skierowanych do pracodawców. 

staże zawodowe służyły zarówno beneficjentom, jak i pracodawcom, stanowiąc narzędzie przełamy-

wania stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Umożliwiały osobom niewidomym wykazanie 

się wymaganymi umiejętnościami i motywowały pracodawców do ich zatrudniania.

pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   55pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   55 2014-07-30   16:52:332014-07-30   16:52:33



Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III – Podręcznik dobrych praktyk

56

pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   56pfron_wsparcie_niewidomych_pracy_III_podrecznik_dobrych_srodki_OK.indd   56 2014-07-30   16:52:332014-07-30   16:52:33


	okładka
	wsparcie_niewidomi_III_PDP


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenDEE-Medi
    /AbadiMT-CondensedLight
    /Academy
    /Academy-Bold
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcciusTEE-Bold
    /AcciusTEE-Light
    /AcciusTEE-LightCondensed
    /AcciusTEE-Medium
    /AcciusTEE-MediumCondensed
    /AcciusTEE-Regular
    /AcciusTEE-RegularNarrow
    /AcciusTEE-Ultra
    /Adelaide
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdverGothic
    /AdverGothic-Italic
    /Aeroportal
    /Aeroportal-Bold
    /Aeroportal-Medium
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aldine401PL-Bold
    /Aldine401PL-BoldItalic
    /Aldine401PL-Italic
    /Aldine401PL-Roman
    /AlefbetNormal
    /Algerian
    /AlgerianBasDEE
    /Algiers
    /AllegroBT-Regular
    /Alto
    /AmazonePL-Regular
    /AmericanTypItcDEE-Medi
    /AmericanTypItcTEE-BoldItal
    /AmericanUncialDEE
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AmerykankaIbisEE-ExtraBold
    /Amherst
    /Amherst-Italic
    /Amy
    /Animals
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Regular
    /Arabia
    /Architecture
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCyrMT
    /ArialCyrMT-Bold
    /ArialCyrMT-BoldItalic
    /ArialCyrMT-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArielIbisEE-Regular
    /ArnoldIbisEE
    /ArrusBT-Black
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-Bold
    /ArrusBT-BoldItalic
    /ArrusBT-Italic
    /ArrusBT-Roman
    /ArrusPL-Bold
    /ArrusPL-BoldItalic
    /ArrusPL-Italic
    /ArrusPL-Roman
    /ArsisDEE-Regu
    /ArsisDEE-ReguItal
    /Asap-Glyph
    /AuraIbisEE-BoldCondensed
    /Avalon
    /Avalon-Bold
    /Avalon-BoldItalic
    /Avalon-Italic
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGarGotItcTEE-Book
    /AvantGarGotItcTEE-BookObli
    /AvantGarGotItcTEE-Demi
    /AvantGarGotItcTEE-DemiObli
    /AvenirNextLTPro-Bold
    /AvenirNextLTPro-BoldCn
    /AvenirNextLTPro-Cn
    /AvenirNextLTPro-Demi
    /AvenirNextLTPro-DemiCn
    /AvenirNextLTPro-Heavy
    /AvenirNextLTPro-HeavyCn
    /AvenirNextLTPro-It
    /AvenirNextLTPro-Medium
    /AvenirNextLTPro-MediumCnIt
    /AvenirNextLTPro-Regular
    /Bahamas
    /BahamasBold
    /Bahamas-Bold
    /BahamasHeavy
    /BahamasLight
    /BalloonBdPL-Regular
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonLtPL-Light
    /BallroomTango
    /BalonIbisEE-ExtraBold
    /Banff
    /Bangkok
    /BangkokBold
    /Bangkok-Bold
    /BankGothicBT-Medium
    /BankoweEE-Light
    /Bard
    /BaskervilleIbisEE-Bold
    /BaskervilleIbisEE-BoldItalic
    /BaskervilleIbisEE-Italic
    /BaskervilleIbisEE-Roman
    /BaskervilleOldFacDEE
    /BaskOldFace
    /Bassoon
    /Bassoon-Bold
    /BauerBodDEE-Bold
    /BauerBodDEE-Regu
    /BauerBodDEE-ReguItal
    /BauerBodoniBT-Black
    /BauerBodoniBT-Roman
    /Bauhaus93
    /BauhausITCEE-Heav
    /BauhausItcTEE-Bold
    /BauhausItcTEE-Medi
    /BEANPOLE
    /Bedrock
    /Beehive
    /BelkaIbisEE-Heavy
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatItcTEE-Bold
    /BenguiatItcTEE-BoldItal
    /BenguiatItcTEE-Book
    /BenguiatItcTEE-BookItal
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardIbisEE-BoldCond
    /BernardMT-Condensed
    /BernardOzdobnyEE
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BigTop
    /BinnerDEE
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BlippoBlaDEE
    /BlokSciaglyEE
    /Bodnoff
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /BodoniEE-Bold
    /BodoniEE-BoldItalic
    /BodoniEE-Italic
    /BodoniEE-Roman
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniPL-Bold
    /BodoniPL-BoldItalic
    /BodoniPL-Italic
    /BodoniPL-Roman
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Bosanova
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /Bravo
    /BravoEngraved
    /BremaEE-Black
    /BremenBT-Bold
    /Briquet
    /Brisk
    /BritannicBold
    /Broadway
    /Brochure
    /Brooklyn
    /BrooklynBold
    /BrooklynBoldItalic
    /BrooklynItalic
    /BrushIbisEE-Regular
    /BrushScrDEE
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Busker
    /BusoramaITCbyBT-Medium
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph810PL-Roman
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaDEE
    /Campaign
    /Cancun
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Carino
    /Carleton
    /CarminaLtPL-Light
    /Casablanca
    /CasablancaAntique
    /CasablancaAntique-Italic
    /CasablancaBold
    /Casablanca-Bold
    /CasablancaBoldItalic
    /Casablanca-BoldItalic
    /CasablancaItalic
    /Casablanca-Italic
    /Casablancapl
    /CasablancaplBold
    /CasablancaplBoldItalic
    /CasablancaplItalic
    /Caslon1994IbisEE-Italic
    /Caslon1994IbisEE-Roman
    /CaslonOEE
    /CasperOpenFace
    /Castanet
    /Castellar
    /CastleT-Book
    /Centaur
    /CenturionIbisEE-Bold
    /CenturionIbisEE-BoldItalic
    /CenturionIbisEE-Italic
    /CenturionIbisEE-Roman
    /CenturionOld
    /CenturionOldBold
    /CenturionOldItalic
    /Century
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BlkEU-Italic
    /Century751BlkEU-Normal
    /Century751EU-Italic
    /Century751EU-Normal
    /Century751No2EU-Bold
    /Century751No2EU-BoldItalic
    /Century751No2EU-Italic
    /Century751No2EU-Normal
    /Century751SeBdEU-Italic
    /Century751SeBdEU-Normal
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchoolbookLEE-Bold
    /CenturySchoolbookLEE-BoldItalic
    /CenturySchoolbookLEE-Roman
    /CenturySchoolbookLEE-RomanItalic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /Chalk
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Charlesworth
    /CharlesworthBold
    /Charlesworth-Bold
    /CheltenhamIbisEE-Bold
    /CheltenhamIbisEE-BoldItalic
    /CheltenhamIbisEE-Book
    /CheltenhamIbisEE-BookItalic
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /CheltenhamOldStyleTEE
    /ChevalierOpenSCDEE
    /ChevalierStripesSCDEE
    /ChiantiPL-Bold
    /ChiantiPL-Italic
    /ChiantiPL-Roman
    /Chiller-Regular
    /ChurchwardBrushDEE-RegularItalic
    /ChurchwardBrushRegularItalic
    /CirkulusDEE
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /CityPEE-Bold
    /ClarendonBT-BoldCondensed
    /ClarendonCondensed-Bold
    /ClarendonTEE-Bold
    /ClarendonTEE-BoldExpanded
    /ClarendonTEE-ExtraBold
    /ClarendonTEE-Light
    /ClarendonTEE-Medium
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommonBulletsNormal
    /CompactaPEE-Blac
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /ContusSCTEE-Regular
    /ContusTEE-Medium
    /ContusTEE-MediumItalic
    /ContusTEE-Regular
    /ContusTEE-RegularItalic
    /CooperBlack
    /CooperBlackDEE-Bold
    /CooperBlackDEE-BoldItalic
    /CooperBlackPEE-Bold
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBlkPL-Italic
    /CooperBlkPL-Regular
    /CooperBT-Black
    /CooperBT-BlackOutline
    /CooperLtPL-Light
    /CooperLtPL-LightItalic
    /CooperMdPL-Italic
    /CooperMdPL-Regular
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CopperPot
    /CopperPot-Bold
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CorinthianTEE-Light
    /Coronet
    /CorporateATEE-Bold
    /CorporateATEE-BoldItalic
    /CorporateATEE-Demi
    /CorporateATEE-DemiItalic
    /CorporateATEE-Light
    /CorporateATEE-LightItalic
    /CorporateATEE-Regular
    /CorporateATEE-RegularItalic
    /CorporateS-Light
    /Cosmic
    /CosmicTwo
    /Cottage
    /CourierCyrPS
    /CourierCyrPS-Bold
    /CourierCyrPS-BoldInclined
    /CourierCyrPS-Inclined
    /CourierMEE-Bold
    /CourierMEE-BoldOblique
    /CourierMEE-Light
    /CourierMEE-LightOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Crescent
    /CrilleeTEE-Bold
    /CrilleeTEE-ExtraBold
    /CrilleeTEE-Light
    /CrilleeTEE-Regular
    /Critter
    /CroissantDEE
    /CumulusIbisEE-Black
    /CumulusIbisEE-BlackItalic
    /Cupertino
    /CupertinoItalic
    /Cupertino-Italic
    /CurlzMT
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /Dauphin
    /DavidaBoldBT-Regular
    /DawnCastle
    /DawnCastle-Bold
    /DaxlinePro-Black
    /DaxlinePro-Bold
    /DaxlinePro-ExtraBold
    /DaxlinePro-Light
    /DaxlinePro-Medium
    /DaxlinePro-Regular
    /DaxlinePro-Thin
    /Desdemona
    /DINPro-Black
    /DINPro-Bold
    /DINPro-Light
    /DINPro-Medium
    /DINPro-Regular
    /DixielandNormal
    /DomBoldBT-Regular
    /DomCasualBT-Regular
    /DomDiagonalBT-Bold
    /DomDiagonalBT-Regular
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801RmHdPL-Roman
    /EdwardianScriptITC
    /EFNAbcFILM
    /EFNBukoff
    /EFNDokument
    /EFNKamea
    /EFNKameleon
    /EFNMokreLiterki
    /EFNParade
    /EFNTriangle
    /Egiptus-Bold
    /Egiptus-BoldOblique
    /EgiptusExtraBold-Oblique
    /EgiptusExtraBold-Regular
    /Egiptus-Oblique
    /Egiptus-Regular
    /EGSansEE
    /EGSansEE-Bold
    /EGSansEE-BoldItalic
    /EGSansEE-Italic
    /Egyptian505LtPL-Regular
    /Egyptian505MdPL-Regular
    /Egyptian505PL-Bold
    /Egyptian505PL-Roman
    /Eklektic
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmpirePL-Regular
    /EnglischeSchreibschriftTEE-Bold
    /EnglischeSchreibschriftTEE-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicPL-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversRomanBT-Bold
    /EngraversRomanBT-Regular
    /EngrvrsOldEngPL-Bold
    /EngrvrsOldEngPL-Regular
    /EnviroSCDEE
    /Envision
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErasItcPEE-Ultr
    /ErasItcTEE-Bold
    /ErasItcTEE-Demi
    /ErasItcTEE-Ligh
    /ErasItcTEE-Medi
    /Erie
    /ErieBlack
    /ErieBlackBold
    /ErieBlack-Bold
    /ErieBlackpl
    /ErieBlackplBold
    /ErieBold
    /ErieContour
    /ErieLight
    /ErieLightBold
    /ErieLight-Bold
    /EstrangeloEdessa
    /EuroIbisEE
    /EuroIbisEE-Bold
    /EuroIbisEE-BoldExtended
    /EuroIbisEE-Extended
    /Euromode
    /Euromode-Bold
    /Euromode-BoldItalic
    /Euromode-Italic
    /EurostileExt-Bla
    /EurostileExtended-Regular
    /Exotic350BT-Bold
    /ExPonto-Regular
    /Famous
    /FelixTitlingMT
    /FlemishScriptPL-Regular
    /Florence
    /FolioTEE-BoldCond
    /FolioTEE-Medi
    /FootlightMTLight
    /FormataCnLtCENormal
    /FormataCnMdCENormal
    /ForteMT
    /FoxScriptNormal
    /FrakturPL-Regular
    /France
    /FranceBold
    /Frankenstein
    /FrankfurtGothic
    /FrankfurtGothicBold
    /FrankfurtGothic-Bold
    /FrankfurtGothicBoldItalic
    /FrankfurtGothic-BoldItalic
    /FrankfurtGothicHeavy
    /FrankfurtGothicHeavyItalic
    /FrankfurtGothicHeavy-Italic
    /FrankfurtGothicItalic
    /FrankfurtGothic-Italic
    /FrankHighlight
    /FrankIbisEE-ExtraCond
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /Freeform721BT-Black
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand591BT-RegularA
    /Freeport
    /FreestyleScrDEE
    /FreestyleScrDEE-Bold
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuaItcTEE-Bold
    /FrizQuaItcTEE-Regu
    /Frutiger
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /FrutigerLight
    /FrutigerPl-Bold
    /FrutigerPlLight
    /FrycEE-Bold
    /FrycEE-Roman
    /Fujiyama
    /Fujiyama2
    /Fujiyama2Italic
    /Fujiyama2-Italic
    /FujiyamaBlack
    /FujiyamaBold
    /Fujiyama-Bold
    /FujiyamaBoldItalic
    /Fujiyama-BoldItalic
    /FujiyamaExtraBold
    /FujiyamaExtraBoldItalic
    /FujiyamaExtraBold-Italic
    /FujiyamaItalic
    /Fujiyama-Italic
    /FujiyamaLight
    /FujiyamaLightItalic
    /FujiyamaLight-Italic
    /FujiyamaLightpl
    /FujiyamaLightplItalic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaEugenia
    /FuturaEugenia-Italic
    /FuturaShadowedDEE-ExtraBold
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldCond
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-Ligh
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /Futuris
    /Futuris-Bold
    /Futuris-BoldItalic
    /Futuris-Italic
    /FuturumIbisEE-Black
    /FuturumIbisEE-Bold
    /FuturumIbisEE-BoldCond
    /FuturumIbisEE-BoldCondItalic
    /FuturumIbisEE-BoldItalic
    /FuturumIbisEE-Book
    /FuturumIbisEE-BookItalic
    /FuturumIbisEE-Heavy
    /FuturumIbisEE-HeavyItalic
    /FuturumIbisEE-Light
    /FuturumIbisEE-LightCond
    /FuturumIbisEE-LightItalic
    /FuturumIbisEE-Medium
    /FuturumIbisEE-MediumCond
    /FuturumIbisEE-MediumItalic
    /FuturumIbisEE-XtBlk
    /FuturumIbisEE-XtBlkItalic
    /G_Gill-Sans45LtIEE
    /G_Gill-Sans46LtItIEE
    /G_Gill-Sans55RoIEE
    /G_Gill-Sans56ItIEE
    /G_Gill-Sans75BdIEE
    /G_Gill-Sans76BdItIEE
    /G_Gill-Sans85ExBdIEE
    /G_Gill-Sans95UBdIEE
    /Galleria
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /GammaItcSCTEE-Book
    /GammaItcSCTEE-Medium
    /GammaItcTEE-Book
    /GammaItcTEE-Medium
    /GandoPL-Regular
    /Garamond
    /Garamond-3Bold
    /Garamond-3BoldItalic
    /Garamond-3Italic
    /Garamond-3Normal
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondGraf1-Italic0102
    /GaramondGraf1-Semibold0103
    /GaramondGraf2-BoldItalic0106
    /GaramondGraf2-ExtraBold0107
    /Garamond-Halbfett
    /GaramondIbisEE-Bold
    /GaramondIbisEE-BoldItalic
    /GaramondIbisEE-Book
    /GaramondIbisEE-BookItalic
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondItcTEE-Bold
    /GaramondItcTEE-BoldCond
    /GaramondItcTEE-BoldCondItal
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-Book
    /GaramondItcTEE-BookCond
    /GaramondItcTEE-BookCondItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /GaramondItcTEE-Light
    /GaramondItcTEE-LightCondensed
    /GaramondItcTEE-LightCondensedItalic
    /GaramondItcTEE-LightItalic
    /GaramondItcTEE-Ultra
    /GaramondItcTEE-UltraCondensed
    /GaramondItcTEE-UltraCondensedItalic
    /GaramondItcTEE-UltraItalic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNo2SCTEE-Medium
    /GaramondNo2SCTEE-Regular
    /GaramondNo2TEE-Medium
    /GaramondNo2TEE-Regular
    /GaramondNo4TEE-Ligh
    /GaramondNo4TEE-Medi
    /Gatineau
    /GatineauBold
    /Gatineau-Bold
    /GatineauBoldItalic
    /Gatineau-BoldItalic
    /GatineauItalic
    /Gatineau-Italic
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometr231HvPL-Regular
    /Geometr231LtPL-Regular
    /Geometr231PL-Bold
    /Geometr231PL-Roman
    /Geometr415BlkPL-Italic
    /Geometr415BlkPL-Regular
    /Geometr415LtPL-Italic
    /Geometr415LtPL-Regular
    /Geometr415MdPL-Italic
    /Geometr415MdPL-Regular
    /Geometr706BdCnPL-Regular
    /Geometr706BlkCnPL-Regular
    /Geometr706BlkPL-Regular
    /Geometr706MdPL-Regular
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeoSlab703BdCnPL-Regular
    /GeoSlab703BdPL-Italic
    /GeoSlab703BdPL-Regular
    /GeoSlab703LtPL-Italic
    /GeoSlab703LtPL-Regular
    /GeoSlab703MdCnPL-Regular
    /GeoSlab703MdPL-Italic
    /GeoSlab703MdPL-Regular
    /GeoSlab703XBdCnPL-Regular
    /GeoSlab703XBdPL-Italic
    /GeoSlab703XBdPL-Regular
    /GeoSlb712BdPL-Regular
    /GeoSlb712LtPL-Italic
    /GeoSlb712LtPL-Regular
    /GeoSlb712MdPL-Italic
    /GeoSlb712MdPL-Regular
    /GeoSlb712XBdPL-Regular
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GilbertUltraBold
    /GilliesGothicDEE-ExtraBold
    /GillKayoDEE
    /GillKayoPEE
    /GillKayoShadedDEE
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Glacier
    /Glacier-Italic
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoldenOldStyle
    /GoldenOldStyle-Bold
    /GoldMine
    /Gothic725BdPL-Regular
    /Gothic725BlkPL-Regular
    /Gothic821CnPL-Regular
    /GothicNo13BT-Regular
    /GoudyCatalogPL-Regular
    /GoudyHandtooledPL-Regular
    /GoudyHvyfaceCnPL-Regular
    /GoudyHvyfacePL-Regular
    /GoudyInitialen
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyOldStyTEE-Bold
    /GoudyOldStyTEE-ExtrBold
    /GoudyOldStyTEE-Regu
    /GoudyOlStPL-Bold
    /GoudyOlStPL-BoldItalic
    /GoudyOlStPL-Italic
    /GoudyOlStPL-Roman
    /GoudyOlStXBdPL-Regular
    /GoudyStout
    /GrafIbisEE
    /GreekMathSymbolsNormal
    /Griffon
    /GriffonShadow
    /GroteskHandelEE
    /Haettenschweiler
    /HandelGothicPL-Regular
    /HarlowSolid
    /Harpoon
    /Harrington
    /Heidelberg
    /Helvetica
    /HelveticaBlackPl
    /HelveticaBlackPlOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCondensedBlackPl
    /HelveticaCondensedBlackPlOblique
    /HelveticaCondensedLightPl
    /HelveticaCondensedLightPlOblique
    /HelveticaCondensedPl
    /HelveticaCondensedPlBold
    /HelveticaCondensedPlBoldOblique
    /HelveticaCondensedPlOblique
    /HelveticaInseratPl
    /HelveticaLightPl
    /HelveticaLightPlOblique
    /HelveticaNarrowPl
    /HelveticaNarrowPlBold
    /HelveticaNarrowPlBoldOblique
    /HelveticaNarrowPlOblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPl
    /HelveticaPlBold
    /HelveticaPlBoldOblique
    /HelveticaPlOblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboDEE
    /HoboPL-Regular
    /HoboStd
    /HolidayPiPL-Regular
    /Hollow
    /HomewardBound
    /Humanst521CnPL-Bold
    /Humanst521CnPL-Regular
    /Humanst521EU-Italic
    /Humanst521EU-Normal
    /Humanst521LtEU-Normal
    /Humanst521LtPL-Italic
    /Humanst521LtPL-Light
    /Humanst521PL-Bold
    /Humanst521PL-BoldItalic
    /Humanst521PL-Italic
    /Humanst521PL-Roman
    /Humanst521UBdPL-Regular
    /Humanst521XBdCnPL-Regular
    /Humanst521XBdPL-Regular
    /Humanst531BlkPL-Regular
    /Humanst531UBlkEU-Normal
    /Humanst970PL-Bold
    /Humanst970PL-Roman
    /Humnst777BlkBTBlackItalic
    /Humnst777BlkCnEU-Normal
    /Humnst777BlkCnPL-Regular
    /Humnst777BlkEU-Italic
    /Humnst777BlkEU-Normal
    /Humnst777BlkPL-Italic
    /Humnst777BlkPL-Regular
    /Humnst777BTBoldItalic
    /Humnst777CnEU-Bold
    /Humnst777CnEU-Normal
    /Humnst777CnPL-Bold
    /Humnst777CnPL-Regular
    /Humnst777EU-Bold
    /Humnst777EU-BoldItalic
    /Humnst777EU-Italic
    /Humnst777EU-Normal
    /Humnst777LtBTLightItalic
    /Humnst777LtCnEU-Normal
    /Humnst777LtCnPL-Regular
    /Humnst777LtEU-Italic
    /Humnst777LtEU-Normal
    /Humnst777LtPL-Italic
    /Humnst777LtPL-Regular
    /Humnst777PL-Bold
    /Humnst777PL-BoldItalic
    /Humnst777PL-Italic
    /Humnst777PL-Roman
    /Humnst777XBlkCnEU-Normal
    /Humnst777XBlkCnPL-Regular
    /Humnst777XBlkEU-Normal
    /Humnst777XBlkPL-Regular
    /IbisAntykwa139EE
    /IbisAntykwa279EE-Light
    /IbisOzdobny321EE
    /IbisOzdobny415EE
    /IbisOzdobny462EE
    /IbisOzdobny519EE
    /IbisPisanka866EE
    /Impact
    /ImperialBT-Roman
    /ImpressPL-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /ImpulsPL-Regular
    /Incised901BdCnPL-Regular
    /Incised901BlkPL-Regular
    /Incised901CtPL-Regular
    /Incised901LtPL-Regular
    /Incised901NdPL-Italic
    /Incised901NdPL-Regular
    /Incised901PL-Bold
    /Incised901PL-Italic
    /Incised901PL-Roman
    /Indiana
    /IndianaSolid
    /Industrial736PL-Italic
    /Industrial736PL-Roman
    /Informal011BlkPL-Regular
    /Informal011PL-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /IowanOldStBlkPL-Italic
    /IowanOldStBlkPL-Regular
    /IowanOldStPL-Bold
    /IowanOldStPL-BoldItalic
    /IowanOldStPL-Italic
    /IowanOldStPL-Roman
    /Ireland
    /JazonEE-Italic
    /JazonEE-Roman
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Jupiter
    /KabanaBold
    /KabanaBook
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KabelItcTEE-Bold
    /KabelItcTEE-Book
    /KabelItcTEE-Demi
    /KabelItcTEE-Medi
    /KabelItcTEE-Ultr
    /Kartika
    /Kastler-BoldItalic
    /Kastler-Italic
    /KatakanaJIS
    /KatedraEE
    /Keypunch
    /KeystrokeNormal
    /Kids
    /KinoMT
    /Koala
    /Koala-Bold
    /Korinthia
    /Korinthia-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWidD
    /LatinWide
    /LetterGothicEE
    /LetterGothicEE-Bold
    /LetterGothicEE-BoldItalic
    /LetterGothicEE-Italic
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LifeTEE-Bold
    /LifeTEE-Regu
    /Lincoln
    /Lincolnpl
    /Linus
    /LiquidCrystal
    /Lithograph
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /Lithos-Regular
    /LotusLineDraw
    /LubalinGraItcTEE-Bold
    /LubalinGraItcTEE-Book
    /LubalinGraItcTEE-Medi
    /LuciaBT-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /MachineItcDEE-Regu
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalacheCrunch
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /Maszyna
    /MaszynaAEG
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MemfisIbisEE-Medium
    /MemfisIbisEE-MediumItalic
    /Memorandum
    /MemorandumBold
    /Memorandum-Bold
    /Merlin
    /MesquiteStd
    /MetropoliaIbisEE-Black
    /MetropoliaIbisEE-BlackItalic
    /MetropoliaIbisEE-Medium
    /MetropoliaIbisEE-MediumItalic
    /MetropolitainesPEE
    /MicrogrammaDEE-BoldExte
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monospaced
    /MonospacedBold
    /Monospaced-Bold
    /MonospacedBoldItalic
    /Monospaced-BoldItalic
    /MonospacedItalic
    /Monospaced-Italic
    /Monospacedpl
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /Motor
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MurrayHilDEE
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-BlackSemiCn
    /MyriadPro-BlackSemiCnIt
    /MyriadPro-BlackSemiExt
    /MyriadPro-BlackSemiExtIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiCn
    /MyriadPro-BoldSemiCnIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiCn
    /MyriadPro-LightSemiCnIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiCn
    /MyriadPro-SemiboldSemiCnIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadPro-SemiCnIt
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /Mystical
    /Nebraska
    /Nebraska-Bold
    /Nebraska-BoldItalic
    /Nebraska-Italic
    /Neou-Thin
    /NevisonCasDEE
    /NewBrunswick
    /NewBrunswickBold
    /NewBrunswick-Bold
    /NewBrunswickBoldItalic
    /NewBrunswick-BoldItalic
    /NewBrunswickItalic
    /NewBrunswick-Italic
    /NewFoundland
    /NewLandEE
    /NewOrder
    /NewOrderEngraved
    /News701BT-RomanA
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NicolasCocTEE-Blac
    /NicolasCocTEE-Regu
    /NicolasCocTEE-ReguItal
    /Nuance-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCR-APL-Regular
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCR-B-10PL-Regular
    /Ol'-54
    /OldEnglishTextMT
    /OliwaCzarnaEE-Black
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbitaEE
    /Ottawa
    /OttawaBold
    /Ottawa-Bold
    /OttawaBoldItalic
    /Ottawa-BoldItalic
    /OttawaItalic
    /Ottawa-Italic
    /Ottawapl
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PalatynIbisEE-Bold
    /PalatynIbisEE-BoldItalic
    /PalatynIbisEE-Italic
    /PalatynIbisEE-Roman
    /PaletaEE
    /Palette
    /PalmSprings
    /PalmSpringsBold
    /PalmSprings-Bold
    /PalmSpringsBoldItalic
    /PalmSprings-BoldItalic
    /PalmSpringsItalic
    /PalmSprings-Italic
    /PalmSpringspl
    /PapplegaramondBoldA
    /PapplegaramondBookA
    /PapplegaramondLightA
    /Papyrus-Regular
    /Paradise
    /Paragon
    /Parchment-Regular
    /ParkAveDEE
    /Penguin
    /PenguinBold
    /Penguin-Bold
    /PenguinLight
    /PenioEE-Bold
    /Pepper
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Pipeline
    /PlantinEE-Bold
    /PlantinEE-BoldItalic
    /PlantinEE-Italic
    /PlantinEE-Roman
    /Playbill
    /Playwright
    /Poetica-ChanceryI
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /Posse
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PowerLine
    /President
    /Presidentpl
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /ProseAntique
    /ProseAntiqueBold
    /ProseAntique-Bold
    /Quantum
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Renfrew
    /RenkodzieloEE
    /RevuePEE
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerifBold
    /RotisSansSerifExtraBold
    /RotisSansSerifLight
    /RotisSansSerifLightItalic
    /RotisSemiS
    /RotisSemiSBold
    /RotisSemiSerif
    /RotisSemiSerifBold
    /RytIbisEE
    /RytIbisEE-Bold
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /SciaglyGrubyEE
    /Scott
    /Scribe
    /Scribe-Bold
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SEOptimist
    /SEOptimistLight
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerifaDEE-Bold
    /SerifaDEE-Ligh
    /SerifaDOT-Bold
    /SerifaDOT-Light
    /SerifaDOT-Medium
    /SerifaDOT-Regular
    /SerifaDOT-StencilBold
    /SerifaDOT-Thin
    /SerpentineDEE-Bold
    /SerpentineDEE-BoldItal
    /ShelleyAllegroPL-Regular
    /ShelleyAndantePL-Regular
    /ShelleyVolantePL-Regular
    /Shogun
    /ShotgunBlanksPL-Regular
    /ShotgunPL-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SignetRoundhandCE-Italic
    /SignetRoundhand-Italic
    /SinaloaDEE
    /SkidoosPEE
    /SlipstreamLetPlain
    /SnapITC-Regular
    /SnowCapPL-Regular
    /Southern
    /SouthernBold
    /SouthernBoldItalic
    /SouthernItalic
    /Southernpl
    /SouthernplBold
    /SouthernplBoldItalic
    /SouthernplItalic
    /SouvenirItcTEE-Demi
    /SouvenirItcTEE-Ligh
    /SquareSlabserif711BT-Bold
    /Staccato222BT-Regular
    /Stamp
    /Stencil
    /StencilDEE
    /StencilStd
    /Surreal
    /Surreal-Bold
    /Swis721BdCnOutPL-Regular
    /Swis721BdOutPL-Regular
    /Swis721BdRndPL-Regular
    /Swis721BlkCnPL-Italic
    /Swis721BlkCnPL-Regular
    /Swis721BlkExPL-Regular
    /Swis721BlkOutPL-Regular
    /Swis721BlkPL-Italic
    /Swis721BlkPL-Regular
    /Swis721BlkRndPL-Regular
    /Swis721CnPL-Bold
    /Swis721CnPL-BoldItalic
    /Swis721CnPL-Italic
    /Swis721CnPL-Roman
    /Swis721ExPL-Bold
    /Swis721ExPL-Regular
    /Swis721HvPL-Italic
    /Swis721HvPL-Regular
    /Swis721LtCnPL-Italic
    /Swis721LtCnPL-Regular
    /Swis721LtExPL-Regular
    /Swis721LtPL-Italic
    /Swis721LtPL-Regular
    /Swis721MdPL-Italic
    /Swis721MdPL-Regular
    /Swis721PL-Bold
    /Swis721PL-BoldItalic
    /Swis721PL-Italic
    /Swis721PL-Roman
    /Swis721ThPL-Italic
    /Swis721ThPL-Regular
    /Swis911UCmPL-Regular
    /Swis911XCmPL-Regular
    /Swis921PL-Regular
    /Swis924PL-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Switzerland
    /SwitzerlandAAAA
    /SwitzerlandBlack
    /SwitzerlandBlackItalic
    /SwitzerlandBlack-Italic
    /SwitzerlandBlackpl
    /SwitzerlandBold
    /Switzerland-BoldA
    /SwitzerlandBoldItalic
    /Switzerland-BoldItalicA
    /SwitzerlandCondBlack
    /SwitzerlandCondBlackItalic
    /SwitzerlandCondBlack-Italic
    /SwitzerlandCondensed
    /SwitzerlandCondensedBold
    /SwitzerlandCondensed-Bold
    /SwitzerlandCondensedBoldItalic
    /SwitzerlandCondensed-BoldItalic
    /SwitzerlandCondensedItalic
    /SwitzerlandCondensed-Italic
    /SwitzerlandCondLight
    /SwitzerlandCondLightItalic
    /SwitzerlandCondLight-Italic
    /SwitzerlandCondpl
    /SwitzerlandCondplBold
    /SwitzerlandCondplBoldItalic
    /SwitzerlandCondplItalic
    /SwitzerlandInserat
    /SwitzerlandItalic
    /Switzerland-ItalicAA
    /SwitzerlandLight
    /SwitzerlandLightItalic
    /SwitzerlandLight-Italic
    /SwitzerlandLightpl
    /SwitzerlandLightplItalic
    /SwitzerlandNarrow
    /SwitzerlandNarrowBold
    /SwitzerlandNarrow-Bold
    /SwitzerlandNarrowBoldItalic
    /SwitzerlandNarrow-BoldItalic
    /SwitzerlandNarrowItalic
    /SwitzerlandNarrow-Italic
    /Switzerlandpl
    /SwitzerlandplBold
    /SwitzerlandplBoldItalic
    /SwitzerlandplItalic
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolItalicMT
    /SymbolMT
    /SzablonEE
    /SzwajcarEE
    /SzwajcarEE-Black
    /SzwajcarEE-BlackItalic
    /SzwajcarEE-Bold
    /SzwajcarEE-BoldItalic
    /SzwajcarEE-Italic
    /SzwajcarEE-Light
    /SzwajcarEE-LightItalic
    /SzwajcarInseratEE
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Technical
    /TechnicalItalic
    /Technical-Italic
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /ThunderBay
    /TimeIbisEE-Bold
    /TimeIbisEE-BoldItalic
    /TimeIbisEE-Italic
    /TimeIbisEE-Roman
    /TimesET-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /Timpani
    /TimpaniBold
    /Timpani-Bold
    /TimpaniBoldItalic
    /Timpani-BoldItalic
    /TimpaniHeavy
    /TimpaniHeavyItalic
    /TimpaniHeavy-Italic
    /TimpaniItalic
    /Timpani-Italic
    /Toronto
    /TorontoBold
    /Toronto-Bold
    /Toronto-BoldItalic
    /TorontoItalic
    /Toronto-Italic
    /Trafalgar
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UmbraPL-Regular
    /Umbrella
    /Umbrellapl
    /Unicorn
    /UnitusDEE-Light
    /UnitusDEE-LightCondensed
    /UnitusDEE-LightCondensedItalic
    /UnitusDEE-LightItalic
    /UnitusDEE-UltraBold
    /UnitusTEE-Black
    /UnitusTEE-BlackItalic
    /UnitusTEE-Bold
    /UnitusTEE-BoldCondensed
    /UnitusTEE-BoldCondensedItalic
    /UnitusTEE-BoldItalic
    /UnitusTEE-LightNarrow
    /UnitusTEE-Regular
    /UnitusTEE-RegularCondensed
    /UnitusTEE-RegularCondensedItalic
    /UnitusTEE-RegularItalic
    /UnitusTEE-RegularNarrow
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCondensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /UniversCondensed-Medium
    /UniversCondensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UnivrstyRomanPL-Bold
    /UnivrstyRomanPL-Regular
    /Uptown
    /URWClassicoTEE-Black
    /URWClassicoTEE-Bold
    /URWClassicoTEE-BoldItalic
    /URWClassicoTEE-Medium
    /URWClassicoTEE-MediumItalic
    /URWClassicoTEE-Regular
    /URWClassicoTEE-RegularItalic
    /USABlack
    /USABlackItalic
    /USABlack-Italic
    /USALight
    /USALightItalic
    /USALight-Italic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VAGRoundedPL-Regular
    /VAGRundschriftDEE
    /VanDijkDEE
    /Venetian301DmPL-Italic
    /Venetian301DmPL-Regular
    /Venetian301PL-Bold
    /Venetian301PL-BoldItalic
    /Venetian301PL-Italic
    /Venetian301PL-Roman
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VictorsHandCE
    /Viking
    /VinerHandITC
    /VinetaPL-Regular
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Vivaldii
    /Viva-Regular
    /Vivienne
    /VladimirScript
    /Vogue
    /VogueBold
    /Voguepl
    /VogueplBold
    /Vrinda
    /Webdings
    /WeddingTextPL-Regular
    /Willow
    /WindsorElPL-Regular
    /WindsorLtCnPL-Regular
    /WindsorLtPL-Regular
    /WindsorOutPL-Regular
    /WindsorPL-Roman
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /ZapfCalligrPL-Bold
    /ZapfCalligrPL-BoldItalic
    /ZapfCalligrPL-Italic
    /ZapfCalligrPL-Roman
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptPL-Bold
    /ZapfElliptPL-BoldItalic
    /ZapfElliptPL-Italic
    /ZapfElliptPL-Roman
    /ZapfHumnstDmPL-Italic
    /ZapfHumnstDmPL-Regular
    /ZapfHumnstPL-Bold
    /ZapfHumnstPL-BoldItalic
    /ZapfHumnstPL-Italic
    /ZapfHumnstPL-Roman
    /ZapfHumnstUltPL-Italic
    /ZapfHumnstUltPL-Regular
    /ZurichBdExPL-Regular
    /ZurichBdXCnPL-Regular
    /ZurichBlkExPL-Regular
    /ZurichBlkPL-Italic
    /ZurichBlkPL-Regular
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichCalligraphicItalic
    /ZurichCnPL-Bold
    /ZurichCnPL-BoldItalic
    /ZurichCnPL-Italic
    /ZurichCnPL-Regular
    /ZurichExPL-Regular
    /ZurichL2-ExtraCondensed
    /ZurichLtCnPL-Italic
    /ZurichLtCnPL-Regular
    /ZurichLtPL-Italic
    /ZurichLtPL-Regular
    /ZurichLtXCnPL-Regular
    /ZurichPL-Bold
    /ZurichPL-BoldItalic
    /ZurichPL-Italic
    /ZurichPL-Roman
    /ZurichUBlkExPL-Regular
    /ZurichXBlkPL-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL ([Na podstawie 'drukarnia 350'] [Na podstawie 'maly 96'] [Na podstawie 'Ustawienie Adobe PDF 1'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenDEE-Medi
    /AbadiMT-CondensedLight
    /Academy
    /Academy-Bold
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcciusTEE-Bold
    /AcciusTEE-Light
    /AcciusTEE-LightCondensed
    /AcciusTEE-Medium
    /AcciusTEE-MediumCondensed
    /AcciusTEE-Regular
    /AcciusTEE-RegularNarrow
    /AcciusTEE-Ultra
    /Adelaide
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdverGothic
    /AdverGothic-Italic
    /Aeroportal
    /Aeroportal-Bold
    /Aeroportal-Medium
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aldine401PL-Bold
    /Aldine401PL-BoldItalic
    /Aldine401PL-Italic
    /Aldine401PL-Roman
    /AlefbetNormal
    /Algerian
    /AlgerianBasDEE
    /Algiers
    /AllegroBT-Regular
    /Alto
    /AmazonePL-Regular
    /AmericanTypItcDEE-Medi
    /AmericanTypItcTEE-BoldItal
    /AmericanUncialDEE
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AmerykankaIbisEE-ExtraBold
    /Amherst
    /Amherst-Italic
    /Amy
    /Animals
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Regular
    /Arabia
    /Architecture
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCyrMT
    /ArialCyrMT-Bold
    /ArialCyrMT-BoldItalic
    /ArialCyrMT-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArielIbisEE-Regular
    /ArnoldIbisEE
    /ArrusBT-Black
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-Bold
    /ArrusBT-BoldItalic
    /ArrusBT-Italic
    /ArrusBT-Roman
    /ArrusPL-Bold
    /ArrusPL-BoldItalic
    /ArrusPL-Italic
    /ArrusPL-Roman
    /ArsisDEE-Regu
    /ArsisDEE-ReguItal
    /Asap-Glyph
    /AuraIbisEE-BoldCondensed
    /Avalon
    /Avalon-Bold
    /Avalon-BoldItalic
    /Avalon-Italic
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGarGotItcTEE-Book
    /AvantGarGotItcTEE-BookObli
    /AvantGarGotItcTEE-Demi
    /AvantGarGotItcTEE-DemiObli
    /AvenirNextLTPro-Bold
    /AvenirNextLTPro-BoldCn
    /AvenirNextLTPro-Cn
    /AvenirNextLTPro-Demi
    /AvenirNextLTPro-DemiCn
    /AvenirNextLTPro-Heavy
    /AvenirNextLTPro-HeavyCn
    /AvenirNextLTPro-It
    /AvenirNextLTPro-Medium
    /AvenirNextLTPro-MediumCnIt
    /AvenirNextLTPro-Regular
    /Bahamas
    /BahamasBold
    /Bahamas-Bold
    /BahamasHeavy
    /BahamasLight
    /BalloonBdPL-Regular
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonLtPL-Light
    /BallroomTango
    /BalonIbisEE-ExtraBold
    /Banff
    /Bangkok
    /BangkokBold
    /Bangkok-Bold
    /BankGothicBT-Medium
    /BankoweEE-Light
    /Bard
    /BaskervilleIbisEE-Bold
    /BaskervilleIbisEE-BoldItalic
    /BaskervilleIbisEE-Italic
    /BaskervilleIbisEE-Roman
    /BaskervilleOldFacDEE
    /BaskOldFace
    /Bassoon
    /Bassoon-Bold
    /BauerBodDEE-Bold
    /BauerBodDEE-Regu
    /BauerBodDEE-ReguItal
    /BauerBodoniBT-Black
    /BauerBodoniBT-Roman
    /Bauhaus93
    /BauhausITCEE-Heav
    /BauhausItcTEE-Bold
    /BauhausItcTEE-Medi
    /BEANPOLE
    /Bedrock
    /Beehive
    /BelkaIbisEE-Heavy
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatItcTEE-Bold
    /BenguiatItcTEE-BoldItal
    /BenguiatItcTEE-Book
    /BenguiatItcTEE-BookItal
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardIbisEE-BoldCond
    /BernardMT-Condensed
    /BernardOzdobnyEE
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BigTop
    /BinnerDEE
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BlippoBlaDEE
    /BlokSciaglyEE
    /Bodnoff
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /BodoniEE-Bold
    /BodoniEE-BoldItalic
    /BodoniEE-Italic
    /BodoniEE-Roman
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniPL-Bold
    /BodoniPL-BoldItalic
    /BodoniPL-Italic
    /BodoniPL-Roman
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Bosanova
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /Bravo
    /BravoEngraved
    /BremaEE-Black
    /BremenBT-Bold
    /Briquet
    /Brisk
    /BritannicBold
    /Broadway
    /Brochure
    /Brooklyn
    /BrooklynBold
    /BrooklynBoldItalic
    /BrooklynItalic
    /BrushIbisEE-Regular
    /BrushScrDEE
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Busker
    /BusoramaITCbyBT-Medium
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph810PL-Roman
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaDEE
    /Campaign
    /Cancun
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Carino
    /Carleton
    /CarminaLtPL-Light
    /Casablanca
    /CasablancaAntique
    /CasablancaAntique-Italic
    /CasablancaBold
    /Casablanca-Bold
    /CasablancaBoldItalic
    /Casablanca-BoldItalic
    /CasablancaItalic
    /Casablanca-Italic
    /Casablancapl
    /CasablancaplBold
    /CasablancaplBoldItalic
    /CasablancaplItalic
    /Caslon1994IbisEE-Italic
    /Caslon1994IbisEE-Roman
    /CaslonOEE
    /CasperOpenFace
    /Castanet
    /Castellar
    /CastleT-Book
    /Centaur
    /CenturionIbisEE-Bold
    /CenturionIbisEE-BoldItalic
    /CenturionIbisEE-Italic
    /CenturionIbisEE-Roman
    /CenturionOld
    /CenturionOldBold
    /CenturionOldItalic
    /Century
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BlkEU-Italic
    /Century751BlkEU-Normal
    /Century751EU-Italic
    /Century751EU-Normal
    /Century751No2EU-Bold
    /Century751No2EU-BoldItalic
    /Century751No2EU-Italic
    /Century751No2EU-Normal
    /Century751SeBdEU-Italic
    /Century751SeBdEU-Normal
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchoolbookLEE-Bold
    /CenturySchoolbookLEE-BoldItalic
    /CenturySchoolbookLEE-Roman
    /CenturySchoolbookLEE-RomanItalic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /Chalk
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Charlesworth
    /CharlesworthBold
    /Charlesworth-Bold
    /CheltenhamIbisEE-Bold
    /CheltenhamIbisEE-BoldItalic
    /CheltenhamIbisEE-Book
    /CheltenhamIbisEE-BookItalic
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /CheltenhamOldStyleTEE
    /ChevalierOpenSCDEE
    /ChevalierStripesSCDEE
    /ChiantiPL-Bold
    /ChiantiPL-Italic
    /ChiantiPL-Roman
    /Chiller-Regular
    /ChurchwardBrushDEE-RegularItalic
    /ChurchwardBrushRegularItalic
    /CirkulusDEE
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /CityPEE-Bold
    /ClarendonBT-BoldCondensed
    /ClarendonCondensed-Bold
    /ClarendonTEE-Bold
    /ClarendonTEE-BoldExpanded
    /ClarendonTEE-ExtraBold
    /ClarendonTEE-Light
    /ClarendonTEE-Medium
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommonBulletsNormal
    /CompactaPEE-Blac
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /ContusSCTEE-Regular
    /ContusTEE-Medium
    /ContusTEE-MediumItalic
    /ContusTEE-Regular
    /ContusTEE-RegularItalic
    /CooperBlack
    /CooperBlackDEE-Bold
    /CooperBlackDEE-BoldItalic
    /CooperBlackPEE-Bold
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBlkPL-Italic
    /CooperBlkPL-Regular
    /CooperBT-Black
    /CooperBT-BlackOutline
    /CooperLtPL-Light
    /CooperLtPL-LightItalic
    /CooperMdPL-Italic
    /CooperMdPL-Regular
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CopperPot
    /CopperPot-Bold
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CorinthianTEE-Light
    /Coronet
    /CorporateATEE-Bold
    /CorporateATEE-BoldItalic
    /CorporateATEE-Demi
    /CorporateATEE-DemiItalic
    /CorporateATEE-Light
    /CorporateATEE-LightItalic
    /CorporateATEE-Regular
    /CorporateATEE-RegularItalic
    /CorporateS-Light
    /Cosmic
    /CosmicTwo
    /Cottage
    /CourierCyrPS
    /CourierCyrPS-Bold
    /CourierCyrPS-BoldInclined
    /CourierCyrPS-Inclined
    /CourierMEE-Bold
    /CourierMEE-BoldOblique
    /CourierMEE-Light
    /CourierMEE-LightOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Crescent
    /CrilleeTEE-Bold
    /CrilleeTEE-ExtraBold
    /CrilleeTEE-Light
    /CrilleeTEE-Regular
    /Critter
    /CroissantDEE
    /CumulusIbisEE-Black
    /CumulusIbisEE-BlackItalic
    /Cupertino
    /CupertinoItalic
    /Cupertino-Italic
    /CurlzMT
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /Dauphin
    /DavidaBoldBT-Regular
    /DawnCastle
    /DawnCastle-Bold
    /DaxlinePro-Black
    /DaxlinePro-Bold
    /DaxlinePro-ExtraBold
    /DaxlinePro-Light
    /DaxlinePro-Medium
    /DaxlinePro-Regular
    /DaxlinePro-Thin
    /Desdemona
    /DINPro-Black
    /DINPro-Bold
    /DINPro-Light
    /DINPro-Medium
    /DINPro-Regular
    /DixielandNormal
    /DomBoldBT-Regular
    /DomCasualBT-Regular
    /DomDiagonalBT-Bold
    /DomDiagonalBT-Regular
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801RmHdPL-Roman
    /EdwardianScriptITC
    /EFNAbcFILM
    /EFNBukoff
    /EFNDokument
    /EFNKamea
    /EFNKameleon
    /EFNMokreLiterki
    /EFNParade
    /EFNTriangle
    /Egiptus-Bold
    /Egiptus-BoldOblique
    /EgiptusExtraBold-Oblique
    /EgiptusExtraBold-Regular
    /Egiptus-Oblique
    /Egiptus-Regular
    /EGSansEE
    /EGSansEE-Bold
    /EGSansEE-BoldItalic
    /EGSansEE-Italic
    /Egyptian505LtPL-Regular
    /Egyptian505MdPL-Regular
    /Egyptian505PL-Bold
    /Egyptian505PL-Roman
    /Eklektic
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmpirePL-Regular
    /EnglischeSchreibschriftTEE-Bold
    /EnglischeSchreibschriftTEE-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicPL-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversRomanBT-Bold
    /EngraversRomanBT-Regular
    /EngrvrsOldEngPL-Bold
    /EngrvrsOldEngPL-Regular
    /EnviroSCDEE
    /Envision
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErasItcPEE-Ultr
    /ErasItcTEE-Bold
    /ErasItcTEE-Demi
    /ErasItcTEE-Ligh
    /ErasItcTEE-Medi
    /Erie
    /ErieBlack
    /ErieBlackBold
    /ErieBlack-Bold
    /ErieBlackpl
    /ErieBlackplBold
    /ErieBold
    /ErieContour
    /ErieLight
    /ErieLightBold
    /ErieLight-Bold
    /EstrangeloEdessa
    /EuroIbisEE
    /EuroIbisEE-Bold
    /EuroIbisEE-BoldExtended
    /EuroIbisEE-Extended
    /Euromode
    /Euromode-Bold
    /Euromode-BoldItalic
    /Euromode-Italic
    /EurostileExt-Bla
    /EurostileExtended-Regular
    /Exotic350BT-Bold
    /ExPonto-Regular
    /Famous
    /FelixTitlingMT
    /FlemishScriptPL-Regular
    /Florence
    /FolioTEE-BoldCond
    /FolioTEE-Medi
    /FootlightMTLight
    /FormataCnLtCENormal
    /FormataCnMdCENormal
    /ForteMT
    /FoxScriptNormal
    /FrakturPL-Regular
    /France
    /FranceBold
    /Frankenstein
    /FrankfurtGothic
    /FrankfurtGothicBold
    /FrankfurtGothic-Bold
    /FrankfurtGothicBoldItalic
    /FrankfurtGothic-BoldItalic
    /FrankfurtGothicHeavy
    /FrankfurtGothicHeavyItalic
    /FrankfurtGothicHeavy-Italic
    /FrankfurtGothicItalic
    /FrankfurtGothic-Italic
    /FrankHighlight
    /FrankIbisEE-ExtraCond
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /Freeform721BT-Black
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand591BT-RegularA
    /Freeport
    /FreestyleScrDEE
    /FreestyleScrDEE-Bold
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuaItcTEE-Bold
    /FrizQuaItcTEE-Regu
    /Frutiger
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /FrutigerLight
    /FrutigerPl-Bold
    /FrutigerPlLight
    /FrycEE-Bold
    /FrycEE-Roman
    /Fujiyama
    /Fujiyama2
    /Fujiyama2Italic
    /Fujiyama2-Italic
    /FujiyamaBlack
    /FujiyamaBold
    /Fujiyama-Bold
    /FujiyamaBoldItalic
    /Fujiyama-BoldItalic
    /FujiyamaExtraBold
    /FujiyamaExtraBoldItalic
    /FujiyamaExtraBold-Italic
    /FujiyamaItalic
    /Fujiyama-Italic
    /FujiyamaLight
    /FujiyamaLightItalic
    /FujiyamaLight-Italic
    /FujiyamaLightpl
    /FujiyamaLightplItalic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaEugenia
    /FuturaEugenia-Italic
    /FuturaShadowedDEE-ExtraBold
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldCond
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-Ligh
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /Futuris
    /Futuris-Bold
    /Futuris-BoldItalic
    /Futuris-Italic
    /FuturumIbisEE-Black
    /FuturumIbisEE-Bold
    /FuturumIbisEE-BoldCond
    /FuturumIbisEE-BoldCondItalic
    /FuturumIbisEE-BoldItalic
    /FuturumIbisEE-Book
    /FuturumIbisEE-BookItalic
    /FuturumIbisEE-Heavy
    /FuturumIbisEE-HeavyItalic
    /FuturumIbisEE-Light
    /FuturumIbisEE-LightCond
    /FuturumIbisEE-LightItalic
    /FuturumIbisEE-Medium
    /FuturumIbisEE-MediumCond
    /FuturumIbisEE-MediumItalic
    /FuturumIbisEE-XtBlk
    /FuturumIbisEE-XtBlkItalic
    /G_Gill-Sans45LtIEE
    /G_Gill-Sans46LtItIEE
    /G_Gill-Sans55RoIEE
    /G_Gill-Sans56ItIEE
    /G_Gill-Sans75BdIEE
    /G_Gill-Sans76BdItIEE
    /G_Gill-Sans85ExBdIEE
    /G_Gill-Sans95UBdIEE
    /Galleria
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /GammaItcSCTEE-Book
    /GammaItcSCTEE-Medium
    /GammaItcTEE-Book
    /GammaItcTEE-Medium
    /GandoPL-Regular
    /Garamond
    /Garamond-3Bold
    /Garamond-3BoldItalic
    /Garamond-3Italic
    /Garamond-3Normal
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondGraf1-Italic0102
    /GaramondGraf1-Semibold0103
    /GaramondGraf2-BoldItalic0106
    /GaramondGraf2-ExtraBold0107
    /Garamond-Halbfett
    /GaramondIbisEE-Bold
    /GaramondIbisEE-BoldItalic
    /GaramondIbisEE-Book
    /GaramondIbisEE-BookItalic
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondItcTEE-Bold
    /GaramondItcTEE-BoldCond
    /GaramondItcTEE-BoldCondItal
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-Book
    /GaramondItcTEE-BookCond
    /GaramondItcTEE-BookCondItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /GaramondItcTEE-Light
    /GaramondItcTEE-LightCondensed
    /GaramondItcTEE-LightCondensedItalic
    /GaramondItcTEE-LightItalic
    /GaramondItcTEE-Ultra
    /GaramondItcTEE-UltraCondensed
    /GaramondItcTEE-UltraCondensedItalic
    /GaramondItcTEE-UltraItalic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNo2SCTEE-Medium
    /GaramondNo2SCTEE-Regular
    /GaramondNo2TEE-Medium
    /GaramondNo2TEE-Regular
    /GaramondNo4TEE-Ligh
    /GaramondNo4TEE-Medi
    /Gatineau
    /GatineauBold
    /Gatineau-Bold
    /GatineauBoldItalic
    /Gatineau-BoldItalic
    /GatineauItalic
    /Gatineau-Italic
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometr231HvPL-Regular
    /Geometr231LtPL-Regular
    /Geometr231PL-Bold
    /Geometr231PL-Roman
    /Geometr415BlkPL-Italic
    /Geometr415BlkPL-Regular
    /Geometr415LtPL-Italic
    /Geometr415LtPL-Regular
    /Geometr415MdPL-Italic
    /Geometr415MdPL-Regular
    /Geometr706BdCnPL-Regular
    /Geometr706BlkCnPL-Regular
    /Geometr706BlkPL-Regular
    /Geometr706MdPL-Regular
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeoSlab703BdCnPL-Regular
    /GeoSlab703BdPL-Italic
    /GeoSlab703BdPL-Regular
    /GeoSlab703LtPL-Italic
    /GeoSlab703LtPL-Regular
    /GeoSlab703MdCnPL-Regular
    /GeoSlab703MdPL-Italic
    /GeoSlab703MdPL-Regular
    /GeoSlab703XBdCnPL-Regular
    /GeoSlab703XBdPL-Italic
    /GeoSlab703XBdPL-Regular
    /GeoSlb712BdPL-Regular
    /GeoSlb712LtPL-Italic
    /GeoSlb712LtPL-Regular
    /GeoSlb712MdPL-Italic
    /GeoSlb712MdPL-Regular
    /GeoSlb712XBdPL-Regular
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GilbertUltraBold
    /GilliesGothicDEE-ExtraBold
    /GillKayoDEE
    /GillKayoPEE
    /GillKayoShadedDEE
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Glacier
    /Glacier-Italic
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoldenOldStyle
    /GoldenOldStyle-Bold
    /GoldMine
    /Gothic725BdPL-Regular
    /Gothic725BlkPL-Regular
    /Gothic821CnPL-Regular
    /GothicNo13BT-Regular
    /GoudyCatalogPL-Regular
    /GoudyHandtooledPL-Regular
    /GoudyHvyfaceCnPL-Regular
    /GoudyHvyfacePL-Regular
    /GoudyInitialen
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyOldStyTEE-Bold
    /GoudyOldStyTEE-ExtrBold
    /GoudyOldStyTEE-Regu
    /GoudyOlStPL-Bold
    /GoudyOlStPL-BoldItalic
    /GoudyOlStPL-Italic
    /GoudyOlStPL-Roman
    /GoudyOlStXBdPL-Regular
    /GoudyStout
    /GrafIbisEE
    /GreekMathSymbolsNormal
    /Griffon
    /GriffonShadow
    /GroteskHandelEE
    /Haettenschweiler
    /HandelGothicPL-Regular
    /HarlowSolid
    /Harpoon
    /Harrington
    /Heidelberg
    /Helvetica
    /HelveticaBlackPl
    /HelveticaBlackPlOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCondensedBlackPl
    /HelveticaCondensedBlackPlOblique
    /HelveticaCondensedLightPl
    /HelveticaCondensedLightPlOblique
    /HelveticaCondensedPl
    /HelveticaCondensedPlBold
    /HelveticaCondensedPlBoldOblique
    /HelveticaCondensedPlOblique
    /HelveticaInseratPl
    /HelveticaLightPl
    /HelveticaLightPlOblique
    /HelveticaNarrowPl
    /HelveticaNarrowPlBold
    /HelveticaNarrowPlBoldOblique
    /HelveticaNarrowPlOblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPl
    /HelveticaPlBold
    /HelveticaPlBoldOblique
    /HelveticaPlOblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboDEE
    /HoboPL-Regular
    /HoboStd
    /HolidayPiPL-Regular
    /Hollow
    /HomewardBound
    /Humanst521CnPL-Bold
    /Humanst521CnPL-Regular
    /Humanst521EU-Italic
    /Humanst521EU-Normal
    /Humanst521LtEU-Normal
    /Humanst521LtPL-Italic
    /Humanst521LtPL-Light
    /Humanst521PL-Bold
    /Humanst521PL-BoldItalic
    /Humanst521PL-Italic
    /Humanst521PL-Roman
    /Humanst521UBdPL-Regular
    /Humanst521XBdCnPL-Regular
    /Humanst521XBdPL-Regular
    /Humanst531BlkPL-Regular
    /Humanst531UBlkEU-Normal
    /Humanst970PL-Bold
    /Humanst970PL-Roman
    /Humnst777BlkBTBlackItalic
    /Humnst777BlkCnEU-Normal
    /Humnst777BlkCnPL-Regular
    /Humnst777BlkEU-Italic
    /Humnst777BlkEU-Normal
    /Humnst777BlkPL-Italic
    /Humnst777BlkPL-Regular
    /Humnst777BTBoldItalic
    /Humnst777CnEU-Bold
    /Humnst777CnEU-Normal
    /Humnst777CnPL-Bold
    /Humnst777CnPL-Regular
    /Humnst777EU-Bold
    /Humnst777EU-BoldItalic
    /Humnst777EU-Italic
    /Humnst777EU-Normal
    /Humnst777LtBTLightItalic
    /Humnst777LtCnEU-Normal
    /Humnst777LtCnPL-Regular
    /Humnst777LtEU-Italic
    /Humnst777LtEU-Normal
    /Humnst777LtPL-Italic
    /Humnst777LtPL-Regular
    /Humnst777PL-Bold
    /Humnst777PL-BoldItalic
    /Humnst777PL-Italic
    /Humnst777PL-Roman
    /Humnst777XBlkCnEU-Normal
    /Humnst777XBlkCnPL-Regular
    /Humnst777XBlkEU-Normal
    /Humnst777XBlkPL-Regular
    /IbisAntykwa139EE
    /IbisAntykwa279EE-Light
    /IbisOzdobny321EE
    /IbisOzdobny415EE
    /IbisOzdobny462EE
    /IbisOzdobny519EE
    /IbisPisanka866EE
    /Impact
    /ImperialBT-Roman
    /ImpressPL-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /ImpulsPL-Regular
    /Incised901BdCnPL-Regular
    /Incised901BlkPL-Regular
    /Incised901CtPL-Regular
    /Incised901LtPL-Regular
    /Incised901NdPL-Italic
    /Incised901NdPL-Regular
    /Incised901PL-Bold
    /Incised901PL-Italic
    /Incised901PL-Roman
    /Indiana
    /IndianaSolid
    /Industrial736PL-Italic
    /Industrial736PL-Roman
    /Informal011BlkPL-Regular
    /Informal011PL-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /IowanOldStBlkPL-Italic
    /IowanOldStBlkPL-Regular
    /IowanOldStPL-Bold
    /IowanOldStPL-BoldItalic
    /IowanOldStPL-Italic
    /IowanOldStPL-Roman
    /Ireland
    /JazonEE-Italic
    /JazonEE-Roman
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Jupiter
    /KabanaBold
    /KabanaBook
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KabelItcTEE-Bold
    /KabelItcTEE-Book
    /KabelItcTEE-Demi
    /KabelItcTEE-Medi
    /KabelItcTEE-Ultr
    /Kartika
    /Kastler-BoldItalic
    /Kastler-Italic
    /KatakanaJIS
    /KatedraEE
    /Keypunch
    /KeystrokeNormal
    /Kids
    /KinoMT
    /Koala
    /Koala-Bold
    /Korinthia
    /Korinthia-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWidD
    /LatinWide
    /LetterGothicEE
    /LetterGothicEE-Bold
    /LetterGothicEE-BoldItalic
    /LetterGothicEE-Italic
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LifeTEE-Bold
    /LifeTEE-Regu
    /Lincoln
    /Lincolnpl
    /Linus
    /LiquidCrystal
    /Lithograph
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /Lithos-Regular
    /LotusLineDraw
    /LubalinGraItcTEE-Bold
    /LubalinGraItcTEE-Book
    /LubalinGraItcTEE-Medi
    /LuciaBT-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /MachineItcDEE-Regu
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalacheCrunch
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /Maszyna
    /MaszynaAEG
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MemfisIbisEE-Medium
    /MemfisIbisEE-MediumItalic
    /Memorandum
    /MemorandumBold
    /Memorandum-Bold
    /Merlin
    /MesquiteStd
    /MetropoliaIbisEE-Black
    /MetropoliaIbisEE-BlackItalic
    /MetropoliaIbisEE-Medium
    /MetropoliaIbisEE-MediumItalic
    /MetropolitainesPEE
    /MicrogrammaDEE-BoldExte
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monospaced
    /MonospacedBold
    /Monospaced-Bold
    /MonospacedBoldItalic
    /Monospaced-BoldItalic
    /MonospacedItalic
    /Monospaced-Italic
    /Monospacedpl
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /Motor
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MurrayHilDEE
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-BlackSemiCn
    /MyriadPro-BlackSemiCnIt
    /MyriadPro-BlackSemiExt
    /MyriadPro-BlackSemiExtIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiCn
    /MyriadPro-BoldSemiCnIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiCn
    /MyriadPro-LightSemiCnIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiCn
    /MyriadPro-SemiboldSemiCnIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadPro-SemiCnIt
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /Mystical
    /Nebraska
    /Nebraska-Bold
    /Nebraska-BoldItalic
    /Nebraska-Italic
    /Neou-Thin
    /NevisonCasDEE
    /NewBrunswick
    /NewBrunswickBold
    /NewBrunswick-Bold
    /NewBrunswickBoldItalic
    /NewBrunswick-BoldItalic
    /NewBrunswickItalic
    /NewBrunswick-Italic
    /NewFoundland
    /NewLandEE
    /NewOrder
    /NewOrderEngraved
    /News701BT-RomanA
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NicolasCocTEE-Blac
    /NicolasCocTEE-Regu
    /NicolasCocTEE-ReguItal
    /Nuance-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCR-APL-Regular
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCR-B-10PL-Regular
    /Ol'-54
    /OldEnglishTextMT
    /OliwaCzarnaEE-Black
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbitaEE
    /Ottawa
    /OttawaBold
    /Ottawa-Bold
    /OttawaBoldItalic
    /Ottawa-BoldItalic
    /OttawaItalic
    /Ottawa-Italic
    /Ottawapl
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PalatynIbisEE-Bold
    /PalatynIbisEE-BoldItalic
    /PalatynIbisEE-Italic
    /PalatynIbisEE-Roman
    /PaletaEE
    /Palette
    /PalmSprings
    /PalmSpringsBold
    /PalmSprings-Bold
    /PalmSpringsBoldItalic
    /PalmSprings-BoldItalic
    /PalmSpringsItalic
    /PalmSprings-Italic
    /PalmSpringspl
    /PapplegaramondBoldA
    /PapplegaramondBookA
    /PapplegaramondLightA
    /Papyrus-Regular
    /Paradise
    /Paragon
    /Parchment-Regular
    /ParkAveDEE
    /Penguin
    /PenguinBold
    /Penguin-Bold
    /PenguinLight
    /PenioEE-Bold
    /Pepper
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Pipeline
    /PlantinEE-Bold
    /PlantinEE-BoldItalic
    /PlantinEE-Italic
    /PlantinEE-Roman
    /Playbill
    /Playwright
    /Poetica-ChanceryI
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /Posse
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PowerLine
    /President
    /Presidentpl
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /ProseAntique
    /ProseAntiqueBold
    /ProseAntique-Bold
    /Quantum
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Renfrew
    /RenkodzieloEE
    /RevuePEE
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerifBold
    /RotisSansSerifExtraBold
    /RotisSansSerifLight
    /RotisSansSerifLightItalic
    /RotisSemiS
    /RotisSemiSBold
    /RotisSemiSerif
    /RotisSemiSerifBold
    /RytIbisEE
    /RytIbisEE-Bold
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /SciaglyGrubyEE
    /Scott
    /Scribe
    /Scribe-Bold
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SEOptimist
    /SEOptimistLight
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerifaDEE-Bold
    /SerifaDEE-Ligh
    /SerifaDOT-Bold
    /SerifaDOT-Light
    /SerifaDOT-Medium
    /SerifaDOT-Regular
    /SerifaDOT-StencilBold
    /SerifaDOT-Thin
    /SerpentineDEE-Bold
    /SerpentineDEE-BoldItal
    /ShelleyAllegroPL-Regular
    /ShelleyAndantePL-Regular
    /ShelleyVolantePL-Regular
    /Shogun
    /ShotgunBlanksPL-Regular
    /ShotgunPL-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SignetRoundhandCE-Italic
    /SignetRoundhand-Italic
    /SinaloaDEE
    /SkidoosPEE
    /SlipstreamLetPlain
    /SnapITC-Regular
    /SnowCapPL-Regular
    /Southern
    /SouthernBold
    /SouthernBoldItalic
    /SouthernItalic
    /Southernpl
    /SouthernplBold
    /SouthernplBoldItalic
    /SouthernplItalic
    /SouvenirItcTEE-Demi
    /SouvenirItcTEE-Ligh
    /SquareSlabserif711BT-Bold
    /Staccato222BT-Regular
    /Stamp
    /Stencil
    /StencilDEE
    /StencilStd
    /Surreal
    /Surreal-Bold
    /Swis721BdCnOutPL-Regular
    /Swis721BdOutPL-Regular
    /Swis721BdRndPL-Regular
    /Swis721BlkCnPL-Italic
    /Swis721BlkCnPL-Regular
    /Swis721BlkExPL-Regular
    /Swis721BlkOutPL-Regular
    /Swis721BlkPL-Italic
    /Swis721BlkPL-Regular
    /Swis721BlkRndPL-Regular
    /Swis721CnPL-Bold
    /Swis721CnPL-BoldItalic
    /Swis721CnPL-Italic
    /Swis721CnPL-Roman
    /Swis721ExPL-Bold
    /Swis721ExPL-Regular
    /Swis721HvPL-Italic
    /Swis721HvPL-Regular
    /Swis721LtCnPL-Italic
    /Swis721LtCnPL-Regular
    /Swis721LtExPL-Regular
    /Swis721LtPL-Italic
    /Swis721LtPL-Regular
    /Swis721MdPL-Italic
    /Swis721MdPL-Regular
    /Swis721PL-Bold
    /Swis721PL-BoldItalic
    /Swis721PL-Italic
    /Swis721PL-Roman
    /Swis721ThPL-Italic
    /Swis721ThPL-Regular
    /Swis911UCmPL-Regular
    /Swis911XCmPL-Regular
    /Swis921PL-Regular
    /Swis924PL-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Switzerland
    /SwitzerlandAAAA
    /SwitzerlandBlack
    /SwitzerlandBlackItalic
    /SwitzerlandBlack-Italic
    /SwitzerlandBlackpl
    /SwitzerlandBold
    /Switzerland-BoldA
    /SwitzerlandBoldItalic
    /Switzerland-BoldItalicA
    /SwitzerlandCondBlack
    /SwitzerlandCondBlackItalic
    /SwitzerlandCondBlack-Italic
    /SwitzerlandCondensed
    /SwitzerlandCondensedBold
    /SwitzerlandCondensed-Bold
    /SwitzerlandCondensedBoldItalic
    /SwitzerlandCondensed-BoldItalic
    /SwitzerlandCondensedItalic
    /SwitzerlandCondensed-Italic
    /SwitzerlandCondLight
    /SwitzerlandCondLightItalic
    /SwitzerlandCondLight-Italic
    /SwitzerlandCondpl
    /SwitzerlandCondplBold
    /SwitzerlandCondplBoldItalic
    /SwitzerlandCondplItalic
    /SwitzerlandInserat
    /SwitzerlandItalic
    /Switzerland-ItalicAA
    /SwitzerlandLight
    /SwitzerlandLightItalic
    /SwitzerlandLight-Italic
    /SwitzerlandLightpl
    /SwitzerlandLightplItalic
    /SwitzerlandNarrow
    /SwitzerlandNarrowBold
    /SwitzerlandNarrow-Bold
    /SwitzerlandNarrowBoldItalic
    /SwitzerlandNarrow-BoldItalic
    /SwitzerlandNarrowItalic
    /SwitzerlandNarrow-Italic
    /Switzerlandpl
    /SwitzerlandplBold
    /SwitzerlandplBoldItalic
    /SwitzerlandplItalic
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolItalicMT
    /SymbolMT
    /SzablonEE
    /SzwajcarEE
    /SzwajcarEE-Black
    /SzwajcarEE-BlackItalic
    /SzwajcarEE-Bold
    /SzwajcarEE-BoldItalic
    /SzwajcarEE-Italic
    /SzwajcarEE-Light
    /SzwajcarEE-LightItalic
    /SzwajcarInseratEE
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Technical
    /TechnicalItalic
    /Technical-Italic
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /ThunderBay
    /TimeIbisEE-Bold
    /TimeIbisEE-BoldItalic
    /TimeIbisEE-Italic
    /TimeIbisEE-Roman
    /TimesET-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /Timpani
    /TimpaniBold
    /Timpani-Bold
    /TimpaniBoldItalic
    /Timpani-BoldItalic
    /TimpaniHeavy
    /TimpaniHeavyItalic
    /TimpaniHeavy-Italic
    /TimpaniItalic
    /Timpani-Italic
    /Toronto
    /TorontoBold
    /Toronto-Bold
    /Toronto-BoldItalic
    /TorontoItalic
    /Toronto-Italic
    /Trafalgar
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UmbraPL-Regular
    /Umbrella
    /Umbrellapl
    /Unicorn
    /UnitusDEE-Light
    /UnitusDEE-LightCondensed
    /UnitusDEE-LightCondensedItalic
    /UnitusDEE-LightItalic
    /UnitusDEE-UltraBold
    /UnitusTEE-Black
    /UnitusTEE-BlackItalic
    /UnitusTEE-Bold
    /UnitusTEE-BoldCondensed
    /UnitusTEE-BoldCondensedItalic
    /UnitusTEE-BoldItalic
    /UnitusTEE-LightNarrow
    /UnitusTEE-Regular
    /UnitusTEE-RegularCondensed
    /UnitusTEE-RegularCondensedItalic
    /UnitusTEE-RegularItalic
    /UnitusTEE-RegularNarrow
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCondensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /UniversCondensed-Medium
    /UniversCondensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UnivrstyRomanPL-Bold
    /UnivrstyRomanPL-Regular
    /Uptown
    /URWClassicoTEE-Black
    /URWClassicoTEE-Bold
    /URWClassicoTEE-BoldItalic
    /URWClassicoTEE-Medium
    /URWClassicoTEE-MediumItalic
    /URWClassicoTEE-Regular
    /URWClassicoTEE-RegularItalic
    /USABlack
    /USABlackItalic
    /USABlack-Italic
    /USALight
    /USALightItalic
    /USALight-Italic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VAGRoundedPL-Regular
    /VAGRundschriftDEE
    /VanDijkDEE
    /Venetian301DmPL-Italic
    /Venetian301DmPL-Regular
    /Venetian301PL-Bold
    /Venetian301PL-BoldItalic
    /Venetian301PL-Italic
    /Venetian301PL-Roman
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VictorsHandCE
    /Viking
    /VinerHandITC
    /VinetaPL-Regular
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Vivaldii
    /Viva-Regular
    /Vivienne
    /VladimirScript
    /Vogue
    /VogueBold
    /Voguepl
    /VogueplBold
    /Vrinda
    /Webdings
    /WeddingTextPL-Regular
    /Willow
    /WindsorElPL-Regular
    /WindsorLtCnPL-Regular
    /WindsorLtPL-Regular
    /WindsorOutPL-Regular
    /WindsorPL-Roman
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /ZapfCalligrPL-Bold
    /ZapfCalligrPL-BoldItalic
    /ZapfCalligrPL-Italic
    /ZapfCalligrPL-Roman
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptPL-Bold
    /ZapfElliptPL-BoldItalic
    /ZapfElliptPL-Italic
    /ZapfElliptPL-Roman
    /ZapfHumnstDmPL-Italic
    /ZapfHumnstDmPL-Regular
    /ZapfHumnstPL-Bold
    /ZapfHumnstPL-BoldItalic
    /ZapfHumnstPL-Italic
    /ZapfHumnstPL-Roman
    /ZapfHumnstUltPL-Italic
    /ZapfHumnstUltPL-Regular
    /ZurichBdExPL-Regular
    /ZurichBdXCnPL-Regular
    /ZurichBlkExPL-Regular
    /ZurichBlkPL-Italic
    /ZurichBlkPL-Regular
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichCalligraphicItalic
    /ZurichCnPL-Bold
    /ZurichCnPL-BoldItalic
    /ZurichCnPL-Italic
    /ZurichCnPL-Regular
    /ZurichExPL-Regular
    /ZurichL2-ExtraCondensed
    /ZurichLtCnPL-Italic
    /ZurichLtCnPL-Regular
    /ZurichLtPL-Italic
    /ZurichLtPL-Regular
    /ZurichLtXCnPL-Regular
    /ZurichPL-Bold
    /ZurichPL-BoldItalic
    /ZurichPL-Italic
    /ZurichPL-Roman
    /ZurichUBlkExPL-Regular
    /ZurichXBlkPL-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL ([Na podstawie 'drukarnia 350'] [Na podstawie 'maly 96'] [Na podstawie 'Ustawienie Adobe PDF 1'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


