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PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK 

SŁOWNIK POJĘĆ1

1. Projekt – projekt pt. „Wsparcie osób z  upośledzeniem umysłowym w  stopniu umiarkowanym 
i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stop-
niem upośledzenia umysłowego III” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 
– 2013 Priorytet I Zatrudnienie i  integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji 
i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

2. Lider projektu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), al. Jana 
Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

3. Partner projektu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym – ul. 
Głogowa 2b, 02-639 Warszawa.

4. Beneficjent projektu – uczestnik lub uczestniczka projektu, osoba z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, posiadająca status na rynku 
pracy jako osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo, poszukująca pracy oraz uczestnik lub uczestniczka 
projektu, osoba z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej np. rodzice, rodzeństwo, opiekun fak-
tyczny, osoba długotrwale wspierająca, która otrzymuje wsparcie w ramach projektu.

5. Pracodawca – organizacja, przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca beneficjentów z niepeł-
nosprawnością na indywidualne zajęcia praktycznie, staż rehabilitacyjny oraz zatrudniająca ich. 

6. Opiekun stażu – osoba zatrudniona u pracodawcy odpowiedzialna za opiekę nad stażystą.
7. Staż rehabilitacyjny – odpłatna, trzymiesięczna, ciągła forma aktywności, mająca na celu naby-

wanie przez niepełnosprawnego beneficjenta projektu umiejętności praktycznych niezbędnych do wy-
konywania pracy oraz umiejętności społecznych niezbędnych do nabycia umiejętności praktycznych, 
bez nawiązania z pracodawcą stosunku pracy.

8. Indywidualne zajęcia praktyczne – 40-godzinne zajęcia w zakładzie pracy na otwartym rynku 
pracy, prowadzone w  trybie ciągłym, mające na celu weryfikację oczekiwań beneficjenta z  niepełno-
sprawnością w stosunku do jego realnych możliwości.

9. Wyjazd motywacyjno-szkoleniowy – wyjazd grupowy mający na celu wzmocnienie motywacji 
beneficjentów z niepełnosprawnością dotyczącej podjęcia zatrudnienia oraz minimalizację lęków z tym 
związanych.

10. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 
– forma wsparcia w postaci programu stworzonego celem pomocy osobom z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) w nabywaniu kompetencji potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia ak-
tywnym obywatelem, integracji społecznej oraz znalezieniu zatrudnienia.

11. Indywidualny Plan Działania (IPD) – dokument opracowywany dla każdej osoby niepełno-
sprawnej, biorącej udział w projekcie.

12. Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne – forma wsparcia polegająca na utrzy-
maniu motywacji na poziomie pozwalającym na aktywne uczestnictwo w kreowaniu ścieżki zawodowej 
oraz eliminacji pojawiających się trudności.

13. Specjalista ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia – osoba z kadry merytorycznej projektu, 
którego głównymi zadaniami są: bieżąca współpraca ze specjalistami ds. aktywizacji zawodowej oraz 
z koordynatorem; nadzorowanie procesu rekrutacji beneficjentów; monitorowanie jakości świadczonych 

1 Opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Lidera projektu.
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usług dla beneficjentów; rekrutacja rodziców/opiekunów osób z  niepełnosprawnością intelektualną; 
ustalanie terminów i zorganizowanie wyjazdu motywacyjno-szkoleniowego, warsztatów, wyszukiwanie 
miejsc oraz organizacja praktyk, staży i zatrudnienia; kontakty i negocjacje z pracodawcami; sprawy ad-
ministracyjne w miejscu wykonywania zadań, przygotowywanie zbiorczych danych, przeprowadzanie 
postępowań o zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności, przygotowanie harmonogramów udzie-
lanych form wsparcia, zbieranie i dostarczanie do biura projektu niezbędnej dokumentacji.

14. Specjalista ds. aktywizacji zawodowej – osoba z kadry merytorycznej projektu odpowiedzial-
na za: zbieranie danych do comiesięcznych informacji o stanie realizacji projektu, weryfikację zgodności 
danych niepełnosprawnych uczestników oraz rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, kom-
pletowanie dokumentacji rekrutacyjnej kadry merytorycznej, wprowadzanie danych uczestników sta-
nowiących kadrę merytoryczną do formularza PEFS, kontrola dokumentacji potwierdzającej wykonane 
działania merytoryczne, wstępne przygotowywanie zbiorczych harmonogramów realizacji form wspar-
cia, bieżące monitorowanie wykonania harmonogramów, weryfikacja ewidencji działań merytorycz-
nych oraz kontrola krzyżowa dokumentacji potwierdzającej działania wykazane w ewidencji, weryfikacja 
zgodności dokumentacji z harmonogramami, bieżące udzielanie informacji na temat realizacji projektu.

15. Trener pracy – osoba z grupy kadry merytorycznej projektu, posiadająca doświadczenie w bez-
pośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w procesie zdobywania i utrzymywania 
zatrudnienia, udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem 
osób niepełnosprawnych oraz prowadząca poradnictwo i doradztwo zawodowe. 

16. Asystent – osoba z  kadry merytorycznej projektu odpowiedzialna za pomoc w  dojeździe na 
formy wsparcia, trening samodzielności, wspieranie w korzystaniu z „pakietu personalnego”, stałą współ-
pracę z trenerami pracy, doradcą zawodowym i psychologiem.

17. Doradca zawodowy – osoba z  grupy kadry merytorycznej projektu, odpowiedzialna za dia-
gnozę preferencji i  predyspozycji zawodowych uczestników projektu, przygotowanie Indywidualnych 
Planów Działania, prowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania 
się po rynku pracy oraz prowadząca poradnictwo i doradztwo zawodowe.

18. Psycholog – osoba z grupy kadry merytorycznej projektu odpowiedzialna za diagnozę poziomu 
kompetencji społecznych uczestników projektu, prowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji spo-
łecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, prowadzenie grup poradnictwa psychologicznego 
oraz indywidualnego wsparcia motywacyjnego dla uczestników projektu. 

19. Terapeuta – osoba z  grupy kadry merytorycznej projektu odpowiedzialna za wsparcie osób 
z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów 
Działania oraz realizacji programu aktywizacji.

20. Mentor – osoba z niepełnosprawnością intelektualną, z kadry merytorycznej projektu, pełniąca 
funkcję pomocnika terapeuty w pracy z osobą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Jego zada-
nia polegają na zapewnieniu indywidualnego wsparcia w postaci motywowania, pomocy w skupieniu 
uwagi i zachowaniu ciągłości czynności a także w czynnościach samoobsługowych i przemieszczaniu się 
oraz przygotowaniu zaplanowanego stanowiska pracy dla osoby z głębokim stopniem niepełnospraw-
ności intelektualnej.

21. Pakiet personalny – usługi lub towary zakupione w ramach projektu przez osobę z niepełno-
sprawnością mające na celu podniesienie jego atrakcyjności na rynku pracy. 
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1. WPROWADZENIE

Rozważając pojęcie ,,dobrej praktyki” można założyć, iż jego esencję stanowią sprawdzone działania 
lub zespoły działań, pozytywnie oceniane przez ich beneficjentów. Działania te stanowią cenne źródło 
wiedzy, wskazując sposoby realizacji założonych celów. W związku z tym mogą stanowić swoistą ,,mapę 
drogową” dla podobnych przedsięwzięć realizowanych w przyszłości.

W opracowaniach podnoszących zagadnienie różnych modeli ekonomii społecznej przyjęło się uwa-
żać, że „dobra praktyka” to rodzaj innowacyjnego przedsięwzięcia, które z powodzeniem zostało zrealizo-
wane w danym miejscu i środowisku. Pretendujący do tego miana projekt powinien zatem wyróżniać się 
skuteczną realizacją zadań i osiągniętych celów. Jego efektem powinny być zaś praktyczne rozwiązania 
konkretnych problemów. Klasyczny schemat analizy „dobrych praktyk” uwzględnia następujące cechy: 
skuteczność, wydajność, planowanie, refleksyjność, uniwersalność, innowacyjność, etyczność, przedsię-
biorczość i korzyści społeczne2.

Powyższa lista cech z pewnością nie wyczerpuje złożoności zagadnienia dobrych praktyk. Jest jednak 
na tyle ambitna i trudna do spełnienia, że tylko nieliczne przedsięwzięcia mogą sprostać wymaganiom 
definicji dobrych praktyk.

Co więcej, wśród definicji określających, czym jest „dobra praktyka” pojawiają się i takie, które podkre-
ślają, że jest to: „(…) takie działanie, taki projekt, takie rozwiązanie, które wpływa na społeczeństwo, czyli 
spełnia ważną funkcję społeczną (…)”3.

Odnosząc się do powyższych założeń można zauważyć, że warunki te spełnia projekt zrealizowany 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wraz z Polskim Stowarzysze-
niem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego” oraz jego kolejne edycje. Atutem pro-
jektu jest, z  jednej strony, jego bezsprzeczne znaczenie społeczno-ekonomiczne, z  drugiej – ogólno-
polska skala realizacji. Trzecia edycja projektu realizowana w okresie od 01.08.2013 roku do 31.01.2015 
roku4 stanowiła dowód ogromnego zapotrzebowania na tego typu działania, adresowane do konkretnej 
grupy. Projekt ten jest znakomitym przykładem zaangażowania i mobilizacji organizacyjnej oraz umiejęt-
ności współpracy wielu osób, działających w celu opracowania i poprowadzenia całościowego progra-
mu aktywizacji społeczno-zawodowej zarazem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i  ich 
najbliższym – rodzicom i opiekunom. Znaczenie tego przedsięwzięcia wymagało wdrożenia rozwiązań 
innowacyjnych, nie praktykowanych dotychczas w naszym kraju. Ich efektem było pojawienie się korzy-
ści wykraczających poza główny cel projektu, czyli włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w rynek pracy. W wyniku uczestnictwa w projekcie jego beneficjenci mieli możliwość uzyskania wsparcia 
służącego poprawie ich funkcjonowania we wszystkich istotnych obszarach: intelektualnym, poznaw-
czym, emocjonalnym, psychoruchowym i społecznym.

2 Por. Dobre praktyki EFS w Polsce – pierwsze doświadczenia. Raport z badań, Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 
2006, www.dobrepraktykiEFS.pl
3 Karwińska A., Wiktor D., Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Ekonomia 
społeczna. Teksty”, 6/2008, s. 4, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf
4 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. 
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W przypadku omawianego projektu „dobre praktyki” dotyczą różnych etapów jego realizacji, począw-
szy od określenia grup beneficjentów, poprzez ich rekrutację i realizację kompleksowej oferty wsparcia, 
która obejmowała działania przedstawione na poniższym schemacie.

10 

 

 

 

„Dobre praktyki” obejmowały również organizację form wsparcia zawodowego 

(przedstawionych na schemacie poniżej), każdorazowo dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną. 
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niepełnosprawności intelektualnej oraz odpowiedzialności za sytuację osób 
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nosprawnością intelektualną.
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Realizacja niniejszego projektu, dowodzi wzrastającej w Polsce świadomości na temat niepełnospraw-
ności intelektualnej oraz odpowiedzialności za sytuację osób niepełnosprawnych, które często doświad-
czają różnych form marginalizacji. Brak możliwości uzyskania zatrudnienia i włączenia się w główny nurt 
życia społecznego sprawiają, iż osoby te często czują się nieprzydatne i doświadczają poczucia wyobco-
wania. Podejmowane w ramach projektu działania dały beneficjentom nadzieję na wartościowe życie 
oraz kształtowały ich świadomość. Hasło zawarte w oferowanym programie rehabilitacji zawodowej traf-
nie oddaje idea kampanii promocyjnej5 towarzyszącej realizowanym przez PFRON projektom aktywizacji 
osób z niepełnosprawnością: „Człowiek wśród ludzi”. Jej celem jest przywrócenie osób z niepełnospraw-
nością społeczeństwu, którego są nieodzowną częścią.

5 Por. Wasilewski P. (2007), Polskie kampanie społeczne w latach 2002-2006, [w:] Wasilewski P. (red.), Szlachetna propaganda dobroci, 
czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków, s. 26-136.
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Zaletą projektu, poza tym, że był adresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin 
lub opiekunów oraz kadry merytorycznej (psychologów, terapeutów i in.) było również to, że stworzono 
podmiotom rynku pracy cenną szansę na zdobycie informacji dotyczących korzyści i trudności związa-
nych z  tworzeniem stanowisk pracy dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki możliwości 
spotkania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną mogli oni samodzielnie zmierzyć się z de-
cyzją o podjęciu wyzwania, jakim jest zatrudnienie niepełnosprawnego beneficjenta.

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną jest złożonym i skom-
plikowanym zadaniem. Jednak prócz zadowolenia dla wszystkich zaangażowanych w ten proces, przy-
nosi ona także wymierne rezultaty. Wśród licznych sukcesów związanych z realizacją niniejszego projektu, 
do niewątpliwych osiągnięć zaliczyć można jego „wartość dodaną”, którą stanowi pokonywanie barier 
społecznych, wychodzenie naprzeciw uprzedzeniom oraz nawiązywanie pełnych akceptacji i zrozumie-
nia relacji między beneficjentami z niepełnosprawnością intelektualną, a przedstawicielami rynku pracy: 
innymi pracownikami, pracodawcami itp. Wydaje się być to nie mniej znaczące niż realizacja pozostałych 
założeń projektowych.

Przygotowując niniejszy podręcznik, dołożono wszelkich starań, by wypracowane w ramach projektu 
„dobre praktyki” oraz metodyczne podejście do problemu aktywizacji zostały przedstawione w sposób 
jasny, pozwalający na wykorzystanie ich przez inne organizacje i instytucje działające na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

•  Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikiem nr 1
•  Informacje zawarte na stronie internetowej projektu, http://odwaznidopracy.wordpress.com/
•  Informacje zawarte na stronach internetowych poprzednich edycji projektu http://www.odwaznido-

pracy.pl/projekt-pilotazowy; http://www.odwaznidopracy.pl/druga%20edycja%20projektu
• Raport z ewaluacji mid-term III edycji projektu, udostępniony przez Lidera 
•  Regulamin form udzielanego wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pt. „Wsparcie osób 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, udostęp-
niony przez Lidera

•  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz 
głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, udostępniony przez Lidera.
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2.  KIM JEST OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOśCIĄ 
INTELEKTUALNĄ?

Niepełnosprawność intelektualna jest zjawiskiem złożonym, nie charakteryzującym żadnej konkretnej 
jednostki chorobowej, a grupę niejednorodnych zaburzeń o  różnej genezie, obrazie i przebiegu klinicz-
nym. Przyjęta w Polsce definicja charakteryzuje niepełnosprawność intelektualną jako znacznie niższy od 
przeciętnego (IQ 70 i poniżej), ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy istotne 
ograniczenie funkcjonowania przystosowawczego, co najmniej w zakresie dwóch, spośród następujących, 
rodzajów sprawności: porozumiewania się, troski o siebie, trybu życia domowego, sprawności społeczno-
-interpersonalnych, korzystania ze środków zabezpieczenia pracy, sposobów organizowania czasu wolne-
go oraz troski o zdrowie i bezpieczeństwo. Początek tego stanu musi wystąpić przez 18. rokiem życia6.

Powyższa definicja podkreśla, że niepełnosprawność intelektualna dotyczy ograniczeń w codziennym 
funkcjonowaniu. Są one pochodną różnego typu zaburzeń, których wspólnym mianownikiem jest to, 
że ograniczają realizację wymagań społecznych. Do rozpoznania niepełnosprawności intelektualnej nie 
wystarcza stwierdzenie niższego poziomu funkcjonowania intelektualnego, jeśli nie towarzyszy mu od-
powiednio niski poziom funkcjonowania przystosowawczego. Ocena funkcjonowania jednostki zawsze 
musi być dokonywana w kontekście jej wieku, środowiska społeczno-kulturowego, stanu zdrowia oraz 
uczestnictwa i funkcjonowania w rolach społecznych. Właściwie postawiona diagnoza wyznacza także 
obszary, w zakresie których powinno się udzielić wsparcia osobie z niepełnosprawnością intelektualną.

Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej mogą być różne. Wymienia się wśród nich czynniki 
genetyczne lub środowiskowe, pochodzenia endogennego i egzogennego (czynniki teratogenne, in-
fekcyjne, urazowe, społeczne, psychologiczne). Powszechnie rozróżniane stopnie niepełnosprawności 
intelektualnej obejmują stopień lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki. Osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu głębokim potrzebują więcej pomocy i wsparcia, jednak większość z nich również 
jest w stanie funkcjonować na poziomie wyższym, niż przewidują to stereotypowe oczekiwania społecz-
ne. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej wszystkie dotknięte nią osoby są zdolne 
do rozwoju i funkcjonują tym lepiej, im wcześniej zapewni się im i ich rodzinom odpowiednią pomoc 
i wsparcie. Należy jednak zaznaczyć, że niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, która zawsze 
ustępuje. Nie przeszkadza to jednak osobie z niepełnosprawnością intelektualną rozwijać się i zmieniać. 
Rozwój ten, z powodu charakteru niepełnosprawności, wymaga jednak stosowania różnorodnych dzia-
łań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, aktywizacyjnych oraz zapewnienia sprzyjających warunków środo-
wiskowych. Szczególne znaczenie przypisuje tu się sferze rozwoju społecznego. W tym bowiem zakresie 
możliwości osób z niepełnosprawnością są zdecydowanie wyższe w porównaniu z ich rozwojem w sfe-
rze intelektualnej. Opanowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie jest jednym z głównych 
czynników umożliwiających aktywne życie osób ze niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integra-
cję z środowiskiem, która, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, stymuluje dalszy ich rozwój.

Poziom umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jest wyższy niż ich kom-
petencje intelektualne. Uzależniony jest on jednak od jakości wsparcia, jakie osoby te otrzymują. Osoby 
z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną nie tylko potrafią wykonywać czynności samoobsłu-
gowe, ale też z  powodzeniem mogą samodzielnie poruszać się po okolicy miejsca zamieszkania czy 
pełnić rolę pracownika w formie zatrudnienia wspomaganego czy chronionego. Dostosowanie się do 
wymagań i oczekiwań środowiska oraz osiągnięcie dojrzałości społecznej traktowanej jako umiejętność 

6 Definicja przyjęta za Światową Organizacją Zdrowia w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Amerykańskim Towarzystwem 
Psychologicznym, – Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM– IV).
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wchodzenia w określone role społeczne, zawodowe, rodzinne, przyjacielskie czy partnerskie sprawia im 
jednak trudności.

Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wykazują znaczne różnice w poziomie funkcjo-
nowania. Zakres ich autonomii, rozumianej jako: samodzielność, zaradność czy podejmowanie decyzji, 
jest zróżnicowany. Czasem wymagają całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności, 
np. samoobsługowych. Niekiedy, przy zastosowaniu odpowiedniego wsparcia, mogą opanować proste, 
powtarzalne aktywności, stanowiące element złożonej całości, związanej na przykład z pracą produk-
cyjną i schematem wytwarzania produktu. Osiągniecie takiego stanu uzależnione jest jednak od wielu 
czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: możliwości i ograniczenia osoby oraz możliwo-
ści i ograniczenia środowiska, w którym ona funkcjonuje. Z tych powodów planując rehabilitację osoby 
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną należy ujmować ją w długiej perspektywie czasowej i po-
dejmować działania ukierunkowane jednocześnie na poprawę funkcjonowania osoby oraz przygoto-
wanie środowiska, w którym przyjdzie jej funkcjonować. Działania ukierunkowane na osobę z głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną powinny wynikać z jej indywidualnych potrzeb i możliwości, określo-
nych na podstawie szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelek-
tualną musi mieć zagwarantowane wsparcie określone w indywidualnym programie rozwoju.

Obecnie odchodzi się od sztywnego podziału niepełnosprawności ze względu na jej stopień. Za wła-
ściwsze uznaje się różnicowanie niepełnosprawności ze względu na kryterium poznawcze, podkreślając 
raczej możliwości niż ograniczenia osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwala to na wskazanie 
najistotniejszych różnic pomiędzy lżejszą a głębszą postacią niepełnosprawności intelektualnej7.
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schemat 1. Opracowanie własne na podstawie: Kijak R. (2013), Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a 

działaniem; CRZL, Warszawa; http://irss.pl/wp‐

content/uploads/2013/11/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87%20intelektualna.pdf 

 

 

                                                            
7 Por. Żywanowska, A. (2009), Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wielowymiarowość 
uwarunkowań, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
INTELEKTUALNA W STOPNIU 

LŻEJSZYM

najczęściej mamy do czynienia  
z uwarunkowaniem wieloczynnikowym

objawy ograniczonego uszkodzenia 
mózgu stwierdza się tylko w niektórych 
przypadkach

korelacja między sprawnością umysłową 
rodziców, a sprawnością umysłową dzieci 
jest podobna jak w przypadku osób 
w normie (0,5)

95% przypadków pochodzi z najniższych 
warstw społecznych.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
INTELEKTUALNA W STOPNIU 

GŁĘBSZYM

znacznie częściej można zidentyfikować 
przyczynę niepełnosprawności

z reguły stwierdza się objawy 
ograniczonego uszkodzenia mózgu

korelacja między sprawnością umysłową 
rodziców, a sprawnością umysłową dzieci 
jest równa 0

wymiar społeczny tego zjawiska ma 
charakter losowy

Schemat 1. Opracowanie własne na podstawie: Kijak R. (2013), Niepełnosprawność intelektualna.  
Między diagnozą a działaniem; CRZL, Warszawa,  

http://irss.pl/wp-content/uploads/2013/11/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87%20intelektualna.pdf

7 Por. Żywanowska, A. (2009), Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wielowymiarowość uwarunkowań, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków
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Poziom funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zróżnicowany. 
Warunkują go nie tylko określone dysfunkcje organiczne, ale też określone postawy społeczne. Istotne 
znaczenie ma tu postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich środowisku. Negatywny 
obraz, oparty na dostrzeganiu głównie ograniczeń a nie możliwości osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną wyzwala w  ich otoczeniu postawy nadopiekuńcze. Skutkują one wyręczaniem osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie, nawet w wykonywaniu najprostszych czynności. Nie stawia się przed nimi 
wyzwań, a tylko takie zadania, których wypełnienie nie pozostawia obaw, co do ich wykonania. Niemniej 
jednak, pokonanie barier psychologicznych: braku wiary w siebie i motywacji do zmiany, a także zapew-
nienie odpowiedniego wsparcia w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, umożliwia podejmowa-
nie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną zróżnicowanych zadań, w tym pracy czy nauki. 
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3.  AKTYWNOśĆ ZAWODOWA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOśCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Dla osoby z niepełnosprawnością praca zawodowa stanowi jedną z najważniejszych ról życiowych. Pozwala ona 

na osiągnięcie niezależności ekonomicznej, wzbogaca formy uczestnictwa społecznego, pomaga w osiągnięciu 

poczucia przydatności społecznej a także zapobiega wykluczeniu społecznemu. Praca stwarza osobom z niepełno-

sprawnością okazję do nawiązywania kontaktów społecznych, przełamania trudności w komunikowaniu się oraz 

pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości8. Podczas pracy osoba z niepełnosprawnością uruchamia swoje 

umiejętności, zdolności, sprawności i  nawyki, zwiększając w  ten sposób odporność na sytuacje trudne, wynikłe 

z procesu pracy oraz łagodzi lęk przed nowymi zadaniami. Praca zawodowa zwiększa też poziom akceptacji własnej 

niepełnosprawności, pośrednio wpływając na kształtowanie się cech osobowości pracowniczej, niezbędnej do po-

nownego włączenia się w życie zawodowe i społeczne.

Dzięki pracy osoby z niepełnosprawnością mogą zaspokoić nie tylko swoje ekonomiczne, ale też społeczne po-

trzeby. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością nie jest jednak wysoka, a stopa ich zatrudnienia różni się 

w zależności od charakteru niepełnosprawności. Osoby cierpiące na choroby psychiczne wykazują niższy wskaźnik 

zatrudnienia, natomiast dla osób niepełnosprawnych ruchowo wskaźnik ten jest wyższy9. Osoby z niepełnospraw-

nością intelektualną praktycznie nie istnieją na rynku pracy10.

3.1.  Indywidualne przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych

Bezrobocie to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa. Jego negatywne skutki odczuwane są w różnoraki spo-

sób. Jednak osoby z niepełnosprawnością stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istniejące bariery, ma 

największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Szanse znalezienia pracy przez aktywne zawodowo osoby z niepełno-

sprawnością są o około 20-40% niższe niż w przypadku osób pełnosprawnych11, i zmniejszają się wraz ze wzrostem 

stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezrobotni stanowią mniej 

niż 2% niezatrudnionych, podczas gdy pozostała część tej grupy pozostaje bierna zawodowo12. Przyczyn takiego stanu 

jest wiele. Niepowodzenia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy są pochodną niskiego stopnia ich 

samoakceptacji oraz braku odpowiedniego wykształcenia, zapewniającego satysfakcjonującą pracę. Osoby z niepeł-

nosprawnością wykazują również obawy bycia odrzuconym przez współpracowników i pracodawcę ze względu na 

swoją niepełnosprawność. Do przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zaliczyć można 

również ich dodatkowe potrzeby: rehabilitację leczniczą, opiekę lekarską, usługi opiekuńcze czy cechy psychiczne: 

niższą koncentrację, uboższe kompetencje interpersonalne, niższą samoocenę. Istotnym czynnikiem utrudniającym 

osobom z niepełnosprawnością aktywność zawodową jest też negatywna ocena ich szans na uzyskanie zatrudnienia. 

Na możliwości uzyskania zatrudnienia wpływ ma też długość funkcjonowania poza rynkiem pracy. Im dłużej 

osoba z niepełnosprawnością pozostaje bez pracy, tym mniejsze ma szanse na zatrudnienie. W szczególnie trudniej 

sytuacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W ich przypadku zdolność wykonywania pracy zawodowej 

uzależniona jest nie tylko od stopnia niepełnosprawności, ale też chęci współpracy ze strony pracodawcy oraz od-

powiedniego doboru wykonywanej pracy. 

8 Por. Lewandowski J., (2000). Ergonomia niepełnosprawnym środowisku pracy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
9 Por. Kijak R. (2013), Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem; CRZL, Warszawa.
10 Zob. Zakrzewska-Manterys E. (2007), Wykształcenie a sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych [w:] Giermanowska E. (red.), 
Młodzi niepełnosprawni o sobie, Rodzina, edukacja, praca, ISP Warszawa 2007.
11 Por. Kijak R. (2013), Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem; CRZL, Warszawa.
12 Por. Chłoń-Domińczak A., Poznańska D., (2007). Promocja zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce, 
Międzynarodowa Organizacja Pracy, Budapeszt.
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3.2. Możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Większość z osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada określony potencjał zawodowy i jest 
zdolna do wykonywania określonych czynności lub zadań zawodowych, a nawet niektórych zawodów. 
Nie każda praca wymaga bowiem od człowieka najwyższej czy nawet przeciętnej sprawności intelektual-
nej. Istnieje wiele prac, które mogą być wykonywane przez osoby z obniżoną sprawnością intelektualną. 
Wymaga to jednak dostrzeżenia możliwości zawodowych tych osób, a nie koncentrowania się tylko na 
ich niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeniach. Trzeba też dostrzegać możliwości rozwoju 
u tych osób cech i umiejętności umożliwiających wykonywanie im pracy zawodowej.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmująca przygotowanie do pracy zawo-

dowej oraz zapewnienie stosownego i  trwałego, zatrudnienia jest procesem trudnym. Można ją osiągnąć przez 

dobrze przeprowadzoną rehabilitację zawodową i społeczną, która powinna opierać się na kilku ważnych przesłan-

kach13:
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Podkreślić należy, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują 

odpowiedniego wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej, by móc w jej efekcie stać się 

pracownikiem otwartego rynku pracy. Doskonałym narzędziem realizacji tego celu jest 

zatrudnienie wspomagane. 
                                                            
13 Majewski T., Szczepankowska B., (1998). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
[w:] Ostrowska A., Szczepankowska B. (red.),  Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym,  
Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 

każda osoba z niepełnosprawnością zachowuje określone umiejętności i dyspozycje, 
które po ich zidentyfikowaniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu stają się podstawą 
umożliwiającą podjęcie szkolenia zawodowego, a następnie pracy zawodowej,

żadna praca nie wymaga od osoby, która ją wykonuje, zaangażowania wszystkich jej 
sprawności fizycznych, psychicznych, społecznych. Istnieją prace o różnej skali 
wymagań. Jedne wymagają wysokiej sprawności fizycznej lub manualnej, 
inne zaś wysokiej sprawności intelektualnej, a jeszcze inne specjalnych zdolności 
i umiejętności czy określonych cech osobowości,

wykonywanie pracy zawodowej przez daną osobę z niepełnosprawnością 
uwarunkowane jest takimi względami, jak: możliwość wykonywania różnych 
czynności, stopień indywidualnej sprawności, specjalne zdolności i umiejętności czy 
cechy osobowości,

osoby z niepełnosprawnością mają możliwość uruchomienia pewnych 
mechanizmów kompensacyjnych. U podstaw kompensacji leży fakt, że organizm 
ludzki charakteryzuje się pewną dynamiką i zdolnością adaptacji do zaistniałej 
sytuacji. Osoby z niepełnosprawnością mogą więc nauczyć się celowego 
i efektywnego wykonywania różnych czynności i zadań przy zastosowaniu trochę 
innej techniki  niż osoby pełnosprawne,

istnieją możliwości adaptacji stanowiska i miejsca pracy stosownie do potrzeb 
pracownika niepełnosprawnego. Można je tak zorganizować  i wyposażyć, że będą 
kompensowały  pewne braki i ograniczenia funkcjonalne pracownika, pozwalając 
mu tym samym na wykonywanie zadań zawodowych na wymaganym poziomie .

Podkreślić należy, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują odpowiedniego wsparcia 
w procesie aktywizacji zawodowej, by móc w jej efekcie stać się pracownikiem otwartego rynku pracy. 
Doskonałym narzędziem realizacji tego celu jest zatrudnienie wspomagane.

13 Majewski T., Szczepankowska B., (1998). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych [w:] Ostrowska A., Szczepankowska B. 
(red.), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.
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3.3. Zatrudnienie wspomagane

Zatrudnienie wspomagane jako idea (powstała na początku lat 80. XX wieku) wypracowane zostało w Stanach 

Zjednoczonych. Według Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego jest to metoda pracy z  osobami z  nie-

pełnosprawnością, mająca na celu ułatwienie w  dostępie i  utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku pracy. 

Zatrudnienie wspomagane jest więc jednym z  instrumentów aktywizacji zawodowej. Polega przede wszystkim 

na wsparciu w znalezieniu i utrzymaniu pracy przy indywidualnym wsparciu trenera pracy. W Polsce zatrudnienie 

wspomagane realizowane jest głównie przez organizacje pozarządowe14. Nie wypracowano jak dotąd wspólnej 

jego definicji, dostosowanej do krajowego kontekstu. Nie ma też opracowanych, powszechnie stosowanych, stan-

dardów pracy trenerów pracy, a  sam instrument wsparcia nie jest skodyfikowany na poziomie rozwiązań usta-

wowych. Oznacza to, iż na poziomie systemowym rozwiązanie w sensie formalno-prawnym nie istnieje i nie ma 

swojego stałego finansowania. 
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Schemat 2. Główne założenia zatrudnienia wspomaganego. 
Opracowanie własne na podstawie EUSE Toolkit for Diversity (2010), European Union of Supported Employment,  

http://www.eusetoolkit.eu/images/pdf/EUSE-SE-Toolkt-2014.pdf

Spośród modeli rehabilitacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zatrudnienie wspomagane wyróżnia 

się zindywidualizowanym charakterem wsparcia. Umożliwia to dostosowanie stanowiska pracy osoby z niepełno-

sprawnością do jej predyspozycji i preferencji. Światowe Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego (WASE) de-

finiuje zatrudnienie wspomagane jako15:

„pracę zarobkową w zintegrowanym środowisku na otwartym rynku pracy,  
przy zapewnieniu pracownikowi niepełnosprawnemu stałego wspomagania”.

Istotę zatrudnienia wspomaganego stanowi trwałe zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która 
otrzymuje wsparcie trenera pracy w  opanowaniu niezbędnych umiejętności do wykonywania zadań 
i obowiązków zawodowych. Trener pracy organizuje także długoterminowe wsparcie oraz monitoruje 
przebieg pracy osoby zatrudnionej. Obecne rozwiązania w  stosowaniu Zatrudnienia Wspomaganego 
promują wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem, mające 
na celu zapewnienie i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

14 m.in. Fundacja Eudajmonia, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych – PFON, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym – PSOUU, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – TPG i inne.
15 Kamp M., Lynch Ch. (2007), Handbook Supported Employment, World Association for Supported Employment, s. 7.
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4. POPRZEDNIE EDYCJE PROJEKTU

Opisywany projekt ma już swoją trzecią edycję. Dwie poprzednie inicjatywy: ,,Wsparcie osób z niepełno-
sprawnością intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)” oraz ,,Wspar-
cie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/
lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” realizowane 
były odpowiednio w okresach od 29.12.2008 roku do 28.02.2010 roku oraz 01.01.2011 roku do 31.12.2012 roku.

Pierwsza edycja projektu, miała charakter pilotażowy i realizowana była przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Projekt ten miał charakter ponadregionalny. Celem projektu było 
zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawa jakości życia osób niepełnospraw-
nych intelektualnie z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z głębokim stopniem 
upośledzenia umysłowego. Za cele szczegółowe przyjęto: 

•  odkrywanie indywidualnego potencjału osób niepełnosprawnych intelektualnie; umożliwianie im 
realizacji naturalnej potrzeby aktywności; 

•  umożliwienie bądź poprawa komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z otoczeniem; 
•  podniesienie zaradności osobistej i  umiejętności współżycia w  społeczeństwie; wypracowanie 

i wzmocnienie kluczowych kompetencji w zakresie pracy przez osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną; 

•  wskazanie i udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym/ rodzeństwu w zakresie możli-
wości aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

•   promocja osób z niepełnosprawnością intelektualną wśród różnych grup społecznych jako osób 
wartościowych.

Projekt zakładał objęcie wsparciem 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Ze względu 
na zróżnicowane potrzeby i możliwości funkcjonalne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym, znacznym i głębokim, wsparcie w ramach projektu zostało oddzielnie zaplanowane i dostosowane do 
obu grup odbiorców. Pierwsza grupa obejmowała osoby niepełnosprawne intelektualnie z zespołem Downa 
i/lub sprzężonymi niepełnosprawnościami – łącznie 500 osób. Drugą grupę stanowiły osoby upośledzone 
umysłowo w stopniu głębokim, łącznie 100 osób. Wsparcie dla tej grupy, mające na celu przeszkolenie do 
wykonywania prostych czynności mogących mieć zastosowanie w pracy, miało charakter innowacyjny.

W ramach projektu utworzonych zostało 36 Punktów Aktywizacji na terenie 10 województw w całej 
Polsce. W każdym z punktów zatrudniono zespół specjalistów (psychologów, doradców zawodowych 
oraz trenerów pracy), który wspierał beneficjentów w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej według 
założeń modelu zatrudnienia wspomaganego. Dzięki temu wsparciem objęto 500 beneficjentów (206 
kobiet i 294 mężczyzn) z zespołem Downa i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Grupa ta była zróżni-
cowana ze względu na płeć, wiek, stopień i rodzaj niepełnosprawności, wykształcenie, status ekonomicz-
ny, status prawny oraz status na rynku pracy. W związku z tym działania w projekcie wymagały wysokiego 
stopnia indywidualizacji, a realizujący go specjaliści koncentrowali się raczej na możliwościach, niż ogra-
niczeniach beneficjentów, zapewniając każdej osobie wsparcie dostosowane do jej potrzeb. 

Prowadzony w projekcie proces aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów opierał się na reali-
zacji 3 następujących etapów: 

•  Opracowanie diagnozy funkcjonalnej, identyfikacji potrzeb, diagnozy preferencji i predyspozycji 
zawodowych beneficjenta ujętych w Indywidualny Plan Działania (IPD).
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•  Wsparcie psychologiczno-doradcze, realizowane w postaci warsztatów szkoleniowych z zakresu 
kompetencji społecznych oraz aktywnego poruszania się po rynku pracy.

•  Wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, w tym organizacji praktyk oraz monitorowania przebiegu 
pracy.

Dla każdej z osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowany został Indywidualny Plan Dzia-
łania (IPD). Określał on cel zawodowy i etapy jego realizacji. Po stworzeniu IPD każdy z beneficjentów 
projektu odbył co najmniej 40-godzinną praktykę zawodową na wybranym stanowisku pracy w zakła-
dach pracy na otwartym rynku lub w  organizacjach pozarządowych. Dzięki temu beneficjenci nabyli 
praktyczne doświadczenie zawodowe. Sto trzynaście osób, które nie były gotowe do podjęcia zatrud-
nienia na otwartym rynku pracy zostało skierowanych do Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Czternastu 
beneficjentów podjęło zatrudnienie, z  czego sześć osób na chronionym, a  osiem osób na otwartym 
rynku pracy.

W wyniku realizacji projektu wyodrębniono szereg dobrych praktyk. Część spośród nich zaliczono do 
działań wymagających kontynuacji.
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Wypracowanie modelu wsparcia osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
w procesie aktywizacji

Przygotowanie i wdrożenie narzędzia diagnostycznego dla osób z głębokim 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej pn. „Kwestionariusz oceny potencjału 
osoby głęboko upośledzonej w zakresie możliwości podjęcia  czynności 
zawodowych”, które pozwala na rozpoznanie ich indywidualnych zdolności.

Zaoferowanie osobom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną  możliwości 
bardzo prostego, zaplanowanego według stałego harmonogramu, w ściśle 
określonych warunkach, z indywidualnym wsparciem, działania dającego 
użyteczny efekt. Ta aktywność, mająca znamiona pracy i odbywająca się na 
„stanowisku pracy”, prowadzona po raz pierwszy w Polsce, pokazała, iż osoby 
te, postawione w sytuacji pracy, sprostały jej wymogom.

Zatrudnienie 48 osób z niepełnosprawnością intelektualną w charakterze mentora –
pomocnika terapeuty, co zaowocowało zmianami w zakresie samooceny, 
samodzielności, odpowiedzialności oraz motywacji do zmiany swojego życia lub do 
podjęcia zatrudnienia.

Stworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz realizacja celów w nich zawartych dla 
grupy 100 osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, co dało możliwość 
oparcia pracy na zidentyfikowanych mocnych i słabych stronach beneficjentów oraz na 
wystandaryzowanych sposobach działania.

Schemat 3. Działania zdefiniowane jako warte kontynuacji, po I edycji projektu. Opracowanie własne na 
podstawie: file:///C:/Users/jaghooda/Downloads/Projektpilotazowy.pdf
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W oparciu o pierwszą edycję projektu stwierdzono, iż realizacja, zaplanowanych w jego ramach dzia-
łań, korzystnie wpłynęła na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. 

Druga edycja projektu stanowiła kontynuację działań podjętych w edycji pilotażowej i  również reali-
zowana była przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Uczestnikom projektu ponownie 
zaoferowano możliwość skorzystania z bardzo prostego, zaplanowanego według stałego harmonogramu 
działania, realizowanego w formule wsparcia indywidualnego. Po raz kolejny działania skierowano do osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Ponadto w projekcie zatrudniono osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w charakterze mentora – pomocnika 
terapeuty. Działanie to zgodne było z realizowaną w projekcie zasadą empowerment (uprawomocnienie).

Celem ogólnym projektu było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym 700 osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną (280 kobiet, 420 mężczyzn) z zespołem Downa, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim. Za cele szczegółowe przyjęto: 

•  odkrycie indywidualnego potencjału oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zaplanowanie/
zweryfikowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego u 470 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn); 

•  zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy u 470 osób z niepełnospraw-
nością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn); 

•  podniesienie kompetencji zawodowych przez organizację zajęć praktycznych w zakładach pracy 
u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn); 

•  utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i  jakości wykonywanej pracy u  130 zatrudnionych 
osób z  niepełnosprawnością intelektualną (52 kobiety, 78 mężczyzn); odkrycie indywidualnego 
potencjału u 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn) z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego; 

•  zwiększenie wiedzy na temat możliwości aktywizacji społeczno-zawodowej osób z  niepełno-
sprawnością intelektualną u 700 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(560 kobiet, 140 mężczyzn).

W ramach projektu każda z osób z niepełnosprawnością intelektualną mogła skorzystać z następują-
cych form wsparcia:
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Schemat 4. Formy wsparcia dostępne w ramach II edycji projektu. Opracowanie własne na podstawie:  
http://www.odwaznidopracy.pl/formy%20wsparcia%20i%20regulamin%20form%20wsparcia



19

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK 

Realizacja założonej w  projekcie aktywizacji zawodowej opierała się na schemacie składającym się 
z następujących etapów: 
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 W efekcie realizacji projektu wszystkie przyjęte wskaźniki zostały osiągnięte na 

poziomie wyższym, niż zakładano. Świadczy to o skuteczności udzielonego wsparcia oraz 

jego efektywności. Wartym podkreślenia jest fakt, że osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną uzyskały zatrudnienie na poziomie wyższym, niż zakładano, planując ich 

aktywizację zawodową. Zatrudnienie znalazło bowiem 88 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną z planowanej liczby 70 osób, co stanowi 125,71% zrealizowania wskaźnika 

rezultatu. 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną odbyło staż rehabilitacyjny, 

z planowanej liczby 30 osób, co stanowi 200% zrealizowania wskaźnika rezultatu. 470 osób 

z niepełnosprawnością intelektualną odbyło 2-tygodniowe indywidualne zajęcia praktyczne 

u pracodawcy, z planowanej liczby 300 osób, co stanowi 159% zrealizowania wskaźnika 

•przeznaczony był dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z żadnych form 
aktywizacji, oprócz warsztatu terapii zajęciowej, czy innych ośrodków dziennych 
(nie brały udziału w I edycji realizacji projektu systemowego, nie miały 
przygotowanych Indywidualnych Planów Działania). Beneficjent na tym etapie 
aktywizacji przechodził całą ścieżkę aktywizacji – od diagnozy aż po ewentualne 
zatrudnienie. 

I ETAP 
AKTYWIZACJI

•przeznaczony był dla osób, które dotychczas uczestniczyły już w różnego rodzaju 
działaniach aktywizacyjnych (korzystały z usług w ramach innych projektów) oraz 
miały już stworzone IPD. Połowa osób z tej grupy uczestniczyła w I edycji 
realizacji projektu i w ramach prowadzonych tam zajęć ma stworzone IPD. Ze 
względu na długą przerwę w zajęciach z zakresu aktywizacji pierwsze działania na 
tym etapie będą polegały na ewaluacji IPD i jego uaktualnieniu (określeniu 
nowych celów zawodowych).

II ETAP 
AKTYWIZACJI

•przeznaczony był dla osób, które w chwili przystąpienia do projektu zatrudnione 
były na otwartym rynku pracy. Dla tej grupy osób przewidziano wsparcie w 
postaci monitoringu zatrudnienia, który prowadził trener pracy. Poza tym każda 
osoba mogła uzyskać indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno –
doradcze.

III ETAP 
AKTYWIZACJI

 

W efekcie realizacji projektu wszystkie przyjęte wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie wyższym, niż zakłada-
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by z niepełnosprawnością intelektualną uzyskały zatrudnienie na poziomie wyższym, niż zakładano, planując ich 

aktywizację zawodową. Zatrudnienie znalazło bowiem 88 osób z niepełnosprawnością intelektualną z planowanej 
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odbyło staż rehabilitacyjny, z planowanej liczby 30 osób, co stanowi 200% zrealizowania wskaźnika rezultatu. 470 

osób z niepełnosprawnością intelektualną odbyło 2-tygodniowe indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy, 

z planowanej liczby 300 osób, co stanowi 159% zrealizowania wskaźnika rezultatu. 101 osób z głębokim stopniem 

upośledzenia umysłowego ukończyło indywidualną ścieżkę aktywizacji, z planowanej liczby 100 osób, co stano-

wi 101% zrealizowania wskaźnika rezultatu, a 477 osób z niepełnosprawnością intelektualną ukończyło grupowe 

warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, z planowanej liczby 376 

osób, co stanowi 126,86% zrealizowania wskaźnika rezultatu16.

W ramach projektu osiągnięto zakładane rezultaty miękkie. Dotyczyły one rozwoju osobistego, zachowań spo-

łecznych, kompetencji zawodowych, oceny pracy i wspierania. Z oceny beneficjentów z niepełnosprawnością wy-

nika, że w efekcie otrzymanego wsparcia lepiej radzą sobie z problemami i trudnościami oraz lepiej znają swoje 

mocne i  słabe strony. Ponadto, wyposażeni zostali w  kompetencje w  zakresie komunikacji z  otoczeniem, funk-

cjonowania w grupie, podejmowania decyzji oraz samodzielnego wykonywania działań. Projekt wpłynął również 

na podniesienie poziomu samooceny oraz wiary we własne możliwości u tej kategorii osób. Miał też zasadnicze 

16 Raport z badania ex-post II edycja; źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-unii-europejs/publikacje-wypracowane-
1/1655,Publikacje-wypracowane-w-ramach-projektow.html
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znaczenie dla podniesienia wiary opiekunów osób niepełnosprawnych w umiejętności i predyspozycje zawodowe 

ich podopiecznych17.

Podsumowując realizację II edycji projektu należy zwrócić szczególną uwagę na efektywność podjętych w jego 

ramach działań, przejawiającą się osiągnięciem wysokich wskaźników rezultatów. W wyniku udzielonego wsparcia 

udało się zaktywizować społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz wpłynąć na po-

stawy ich otoczenia tak, by wspierało ono osoby niepełnosprawne w rozwoju i podejmowaniu aktywności. Projekt 

wykazał jednak potrzebę wzmożonej i intensywnej pracy nad zmianą postrzegania osób z niepełnosprawnością in-

telektualną przez ich najbliższych, tak by w przyszłości skutecznie mogli oni wspierać osoby z niepełnosprawnością 

w podejmowaniu i realizowaniu działań.

Realizacja działań przewidzianych w  drugiej edycja projektu korzystnie wpłynęła na aktywizację społeczno-

-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na tej podstawie sformułowano zalecenia odnoszące się 

do sfery operacyjnej zarządzania projektem i oferowanym w jego ramach wsparciem. Miały one, w założeniu ich 

autorów, przyczynić się do podniesienia jakości i skuteczności analogicznych działań w przyszłości. Najważniejsze 

z zaleceń dotyczyły uelastycznienia form wsparcia dostępnych osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zin-

tensyfikowania działań na obszarach wiejskich oraz zagwarantowania ciągłości wsparcia18. 

17 Raport z badania ex-post II edycja; źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-unii-europejs/publikacje-wypracowane-
1/1655,Publikacje-wypracowane-w-ramach-projektow.html
18 Raport z badania ex-post II edycja; źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-unii-europejs/publikacje-wypracowane-
1/1655,Publikacje-wypracowane-w-ramach-projektow.html
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5. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU

Zainteresowanie poprzednimi edycjami projektu oraz powodzenie w  ich realizacji przemawiały za 
kontynuowaniem działań wspierających aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zaprojektowano trzecią edycję projektu. 

Projekt ,,Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym 
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego III” zakładał wparcie 500 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 350 osób z ich oto-
czenia. Podobnie jak w poprzednich edycjach beneficjentów projektu sklasyfikowano w ramach 3 grup:
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1

•pierwszą grupę stanowiły osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym bądź znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością
sprzężoną) – łącznie 400 osób (160 kobiet, 240 mężczyzn). W grupie zaplanowano udział, co
najmniej 20% osób z zespołem Downa – zgodnie z częstotliwością występowania w populacji
oraz co najmniej 20% osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2
•drugą grupę stanowiły osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim –
łącznie 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn);

3
•trzecią grupę stanowili rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych, zrekrutowanych do
projektu – łącznie 350 osób (280 kobiet, 70 mężczyzn).

Nabór do projektu prowadzony był na terenie całego kraju i realizowany był zgodnie z polityką rów-
nych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutowane były osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadające 
orzeczony (czasowy lub stały) umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, nieaktywne za-
wodowo, zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.
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Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach pięciu głównych zadań obejmujących: 
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Nabór do projektu prowadzony był na terenie całego kraju i realizowany był zgodnie 

z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutowane były osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną posiadające orzeczony (czasowy lub stały) umiarkowany bądź znaczny stopień 

niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące 

pracy. 

 

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach pięciu głównych zadań obejmujących:   

 

 

 

W ramach projektu zastosowano dwa odmienne podejścia metodologiczne, odnoszące się  

do form wsparcia oferowanego niepełnosprawnym beneficjentom projektu: 

 

rekrutację oraz aktywizację społeczno‐zawodową osób z umiarkowanym bądź 
znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnością sprzężoną

rekrutację oraz aktywizację społeczno‐zawodową osób z głębokim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej

rekrutację i wsparcie rodziców/opiekunów i osób z najbliższego otoczenia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

monitoring i ewaluację

zarządzanie projektem

W ramach projektu zastosowano dwa odmienne podejścia metodologiczne, odnoszące się do form 
wsparcia oferowanego niepełnosprawnym beneficjentom projektu:
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Ponadto w ramach wsparcia dedykowanego otoczeniu osób z niepełnosprawnością 

intelektualną zaplanowano grupowe warsztaty o tematyce związanej z rozwojem osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

  Za bieżący monitoring realizacji projektu oraz przestrzeganie harmonogramu 

odpowiedzialny był koordynator projektu. Nad jakością wsparcia czuwali natomiast 

konsultanci: merytoryczny i metodyczny projektu. Oni też prowadzili bieżące wsparcie dla 

pracowników merytorycznych projektu. 

W projekcie założono osiągnięcie następujących rezultatów twardych:  

1) Objęcie kompleksowym wsparciem 500 osób z niepełnosprawnością intelektualną (200 

kobiet, 300 mężczyzn), w tym: 

- osoby z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym bądź znacznym 

(w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną):  

 liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla których przygotowano IPD – 400 

osób (160 kobiet, 240 mężczyzn), 

 liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły warsztaty z zakresu 

kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy – 300 osób (120 

kobiet, 180 mężczyzn), 

 liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały ze wsparcia 

psychologicznego – 400 osób (160 kobiet, 240 mężczyzn), 

dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej (w tym 
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną) 

•procesie aktywizacji zastosowano metodologię zatrudnienia wspomaganego

dla osób ze głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej

•w procesie aktywizacji zastosowano specjalnie przygotowany,  autorski program aktywizacji

Ponadto, w  ramach wsparcia dedykowanego otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną 
zaplanowano grupowe warsztaty o tematyce związanej z rozwojem osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną.

Za bieżący monitoring realizacji projektu oraz przestrzeganie harmonogramu odpowiedzialny był ko-
ordynator projektu. Nad jakością wsparcia czuwali natomiast konsultanci: merytoryczny i metodyczny 
projektu. Oni też prowadzili bieżące wsparcie dla pracowników merytorycznych projektu.
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W projekcie założono osiągnięcie następujących rezultatów twardych: 
1)  Objęcie kompleksowym wsparciem 500 osób z  niepełnosprawnością intelektualną (200 kobiet, 

300 mężczyzn), w tym:
–  osoby z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w  tym 

z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną): 
 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla których przygotowano IPD – 400 osób (160 ko-

biet, 240 mężczyzn),
 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły warsztaty z zakresu kompe-

tencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy – 300 osób (120 kobiet, 180 męż-
czyzn),

 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały ze wsparcia psychologiczne-
go – 400 osób (160 kobiet, 240 mężczyzn),

 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały z wyjazdu motywacyjnego  
– 300 osób (120 kobiet, 180 mężczyzn),

 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które odbyły zajęcia praktyczne u pracodawcy 
– 250 osób (100 kobiet, 150 mężczyzn),

 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które odbyły staże rehabilitacyjne – 60 osób  
(24 kobiety, 36 mężczyzn),

 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały ze wsparcia w zakresie porad-
nictwa i doradztwa zawodowego – 400 osób (160 kobiet, 240 mężczyzn),

 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zdobyły zatrudnienie w wyniku realizacji 
projektu – 75 osób (30 kobiet, 45 mężczyzn),

 •  liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały z usług trenera pracy – 250 
osób (100 kobiet, 150 mężczyzn),

–  osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:
 •  liczba osób z  niepełnosprawnością intelektualną, przebadanych „kwestionariuszem oceny po-

tencjału” – 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn),
 •  liczba osób z  niepełnosprawnością intelektualną, dla których przygotowano IPD – 100 osób  

(40 kobiet, 60 mężczyzn).
2)  Ukończenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną przez 

350 osób (280 kobiet, 70 mężczyzn).
Ponadto, przewidziano, iż w  wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie udziału w  życiu spo-

łecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym 
(w  tym z  zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu głębokim, a także zmiana postaw społecznych w środowisku lokalnym, w tym 
wśród pracodawców. 

Realizacja tak dużego projektu wymagała zaangażowania wielu instytucji publicznych. Prowadziło to 
do wymiany informacji oraz poszerzania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami danych 
instytucji, jak i ich podopiecznymi. Związane to było zarówno z procesem rekrutacji beneficjentów, jak 
i poszukiwaniami atrakcyjnych dla nich miejsc realizacji stażu oraz innych form wsparcia oferowanego 
w ramach projektu. W ten sposób zrealizowano istotną wartość dodaną projektu, jaką była możliwość 
poszerzania zakresu współpracy między np. Powiatowymi Urzędami Pracy, szkołami, organizacjami po-
zarządowymi, i przedsiębiorcami aktywnymi na danym terenie. Realizacja tej wartości wpisała się w za-
rysowany w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia cel nadrzędny PO KL, jakim jest popra-
wa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Ponadto, wartością dodaną osiągniętą 
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w  trakcie realizacji projektu była też integracja środowiska osób z  niepełnosprawnością intelektualną, 
zmiana postaw społecznych w środowisku lokalnym, jak i wśród pracodawców oraz zwiększenie poten-
cjału partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

W trzeciej edycji projektu wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji poprzednich:
•  w trzeciej edycji projektu nie mogły wziąć udziału osoby, które brały udział w edycji pilotażowej 

i drugiej edycji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami beneficjenci nie mają możliwości 
udziału (przynajmniej czasowo) w kolejnych projektach systemowych, oferujących te same formy 
wsparcia;

•	  wprowadzono pakiet personalny, w postaci środków finansowych na poprawę wizerunku. Uczest-
nicy projektu otrzymali możliwość samodzielnego podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania 
przyznanych środków w ramach określonych przez wytyczne programu. Celem tego działania była 
nie tylko poprawa wizerunku, ale też wzmocnienie umiejętności podejmowania decyzji;

•  wprowadzono wyjazdy motywacyjno-szkoleniowe inaugurujące pracę w projekcie, w czasie któ-
rych kadra projektu miała szansę lepiej poznać uczestników projektu, w tym zobaczyć, jak funkcjo-
nują z dala od rodziców/opiekunów i najbliższego środowiska społecznego.
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6. PARTNERSTWO ORAZ ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Wszystkie trzy edycje projektu zostały zrealizowane w partnerstwie utworzonym przez Lidera tych 
przedsięwzięć tj. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

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 po-
tencjału 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 społecz-

na osób niepełnosprawnych”; w ramach tego działania Fundusz zrealizował ponad 200 projektów z organi-

zacjami i podmiotami o zasięgu ogólnopolskim,

•  realizacja 4 projektów ze środków EFS w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Były to projekty wielopart-

nerskie, 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 reali-

zacja projektów pilotażowych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotach gospo-

darczymi w ramach PO KL 2007-2013 w latach 2008 -2010 i kolejnych ich edycji)19. 

PFRON posiada odpowiednie zaplecze techniczne, wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz certyfikaty zarzą-

dzania, które świadczą o potencjale instytucji do realizacji projektów20.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) jest ogólnopolskim stowarzysze-

niem rodziców i przyjaciół, głównie profesjonalistów oraz samych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie 

liczy 124 Kół terenowych (terenowych jednostek organizacyjnych), skupia ok. 12 tys. członków. Stowarzyszenie prowa-

dzi ponad 400 różnorodnych placówek dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które 

umożliwiają aktywne życie w integracji ponad 22 tysiącom osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność ta 

prowadzona jest na podstawie zlecania zadań publicznych i  jest dofinansowywana ze środków publicznych. Misją 

PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnospraw-

nych intelektualnie, a także wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt 

urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość nie-

sienia pomocy innym. Natomiast celem PSOUU jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawno-

ścią intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu 

uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. PSOUU jest organizacją pozarządową posiadającą status 

organizacji pożytku publicznego, prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w myśl ustawy z dnia 23 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

PSOUU jest członkiem Inclusion International – Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośle-

dzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disa-

bility Forum)21.

19 Dane z strony internetowej PFRON, http://www.pfron.org.pl/
20 Dane z Wniosku o dofinansowanie projektu, udostępnionego przez Lidera.
21 Dane ze strony projektu, http://odwaznidopracy.wordpress.com/lider-i-partnerzy/
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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, kom-

pleksowych działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i zwięk-

szanie możliwości ich zatrudnienia oraz wprowadzenia na otwarty rynek pracy poprzez wypracowanie wspólnych 

rozwiązań w tym zakresie.

Projekt ten, realizując zasadę partnerstwa, zakładał podmiotowo-partycypacyjną relację między Liderem i Part-

nerem. Jej efektem było dostosowanie podziału obowiązków do zakresu ich działania i posiadanego potencjału 

(organizacyjnego, technicznego, kadrowego). Stąd też zadania obu podmiotów były zróżnicowane. Działania Li-

dera miały charakter strategiczny oraz administracyjny, natomiast Partnera – operacyjny. PFRON pełnił nadzór nad 

całością projektu i weryfikował czynności podejmowane przez Partnera. Do obowiązków Partnera należała realiza-

cja zadań merytorycznych22: rekrutacja specjalistów i beneficjentów, zatrudnienie oraz zarządzanie kadrą projektu. 

Partner wykonywał też czynności związane z  rozliczaniem kosztów, dokumentowaniem realizacji zadań, prowa-

dzeniem sprawozdawczości i archiwizacją dokumentacji projektowej. Lider projektu odpowiedzialny był natomiast 

za monitoring i ewaluację projektu oraz działania promocyjne. PRFON odpowiadał też za ogólną promocję całego 

przedsięwzięcia (m.in. w środkach masowego przekazu).

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

struktury zarządzania o charakterze centralnym z oddziałami terenowymi. Działania projektowe wdrażano na tere-

nie niemal całego kraju, wyłączając województwa: opolskie i kujawsko-pomorskie.

W każdym zadaniu projektowym wydzielono poszczególne działania niezbędne dla jego realizacji. Określono 

też zakres obowiązków kadry projektu. W celu usprawnienia zarządzania projektem opracowano procedury do-

tyczące komunikacji i podejmowania decyzji, a  także rozliczeń obowiązujących przy realizacji projektu. Ponadto, 

stworzono regulamin i tryb rekrutacji beneficjentów, a także procedury obejmujące poszczególne rodzaje wsparcia 

oferowanego w ramach projektu.  

Właściwe zarządzanie projektem 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 i operacyjnej realizacji projektu i podejmowanie działań korygująco-napraw-

czych. 

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

Rekrutacja do udziału w projekcie była prowadzona przez Partnera 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  pośrednią ich 
dyskryminację. Oznaczało to, iż podczas rekrutacji stosowana była zasada równości szans co do wieku, 
płci, wykształcenia, pochodzenia czy wyznania.

Doświadczenia, zebrane w toku wcześniejszych edycji projektu wskazywały, że skutecznie prowadzo-
ny proces rekrutacji opiera się, z jednej strony, na włączeniu w niego różnorodnych podmiotów: osób, 
instytucji i organizacji, a z drugiej zaś strony, na wykorzystaniu starannie przemyślanej strategii promo-
cyjnej. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną istotne było posłużenie się materiałami 
specjalnie dla nich przeznaczonymi (przygotowanie wersji łatwych do czytania).

Ze względu na założenia projektu zaplanowano rekrutację dwóch wyodrębnionych w projekcie grup 
beneficjentów z niepełnosprawnością:
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7. PROCES REKRUTACJI 

 

Rekrutacja do udziału w projekcie była prowadzona przez Partnera 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 pośrednią ich dyskryminację. Oznaczało to, iż podczas 

rekrutacji stosowana była zasada równości szans co do wieku, płci, wykształcenia, 

pochodzenia czy wyznania. 

Doświadczenia, zebrane w toku wcześniejszych edycji projektu wskazywały,  

że skutecznie prowadzony proces rekrutacja opiera się, z jednej strony, na włączeniu w niego 

różnorodnych podmiotów: osób, instytucji i organizacji, a z drugiej zaś strony, na 

wykorzystaniu starannie przemyślanej strategii promocyjnej. W przypadku osób  

z niepełnosprawnością intelektualną istotne było posłużenie się materiałami specjalnie dla 

nich przeznaczonymi (przygotowanie wersji łatwych do czytania). 

Ze względu na założenia projektu zaplanowano rekrutację dwóch wyodrębnionych  

w projekcie grup beneficjentów z niepełnosprawnością: 

 

 

osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 

bądź znacznym (w tym z zespołem 
Downa i/lub niepełnosprawnością 

sprzężoną) 

Zaplanowano zrekrutowanie łącznie 400 
osób, w tym 160 kobiet i  240 mężczyzn. 

W grupie tej założono udział, co najmniej 
20% osób z zespołem Downa – zgodnie z 

częstotliwością występowania 
w populacji oraz co najmniej 20% osób z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi.

osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim

Zaplanowano zrekrutowanie łącznie 100 
osób, w tym 40 kobiet i  60 mężczyzn.

Osobno zaplanowana została rekrutacja osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Założono, że w czasie rekrutacji uczestników zostaną zachowane następujące proporcje: minimum 40% 
kobiet i 60% mężczyzn w rekrutowanych dwóch grupach osób niepełnosprawnych oraz około 80% kobiet 
oraz 20% mężczyzn w grupie osób z najbliższego otoczenia. Za prowadzenie procesu rekrutacji odpowie-
dzialny był Partner projektu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

7.1.  Rekrutacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym bądź znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnością sprzężoną) 

Uczestnikiem projektu w tej grupie osób z niepełnosprawnością mogła zostać osoba, która ukończyła 
18. rok życia, nie starsza jednak niż 59 lat, nieaktywna zawodowo, zarejestrowana jako bezrobotna lub 
poszukująca pracy, posiadająca orzeczenie o  umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnospraw-
ności. Osoby, które nie posiadały stosownego zapisu (symbolu) potwierdzającego niepełnosprawność 
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intelektualną zobowiązane były poświadczyć ten stan przy pomocy opinii psychologicznej lub lekarskiej 
przedstawionej do wglądu. Analogiczna procedura obowiązywała osoby, które nie posiadały w orzecze-
niu stosownego zapisu potwierdzającego zespół Downa.

Za osobę z  niepełnosprawnością sprzężoną uznano osobę, u  której zidentyfikować można wystę-
powanie co najmniej dwóch współistniejących niepełnosprawności: niepełnosprawności intelektualnej 
z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sensoryczną (wzrok, słuch) i/lub inną. Za potwier-
dzenie takiego stanu rzeczy przyjmowano stosowny zapis w orzeczeniu bądź też zaświadczeniu lekar-
skim, przedstawiane do wglądu. 

W grupie tej zaplanowano zrekrutowanie minimum 20% osób z zespołem Downa oraz minimum 20% 
z niepełnosprawnością sprzężoną.

W ramach projektu zostały zaplanowane 3 zamknięte terminy rekrutacji. 
• I termin – 01.10.2013 – 31.10.2013 r. – zaplanowano rekrutację 100 osób, 
• II termin – 01.02.2014 – 28.02.2014 r. – zaplanowano rekrutację 100 osób,
• III termin – 01.05.2014 – 31.07.2014 r. – zaplanowano rekrutację 200 osób.

Założono, iż łącznie we wszystkich terminach zostanie zrekrutowanych 400 uczestników projektu w wie-
ku od 18. do 59. roku życia, w tym 160 kobiet i 240 mężczyzn. Na każdym etapie rekrutacji tworzona była lista 
rezerwowa na wypadek wycofania się uczestnika z projektu. Za rekrutację formalną uczestników projektu 
odpowiedzialny był specjalista ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia. Wypełniał on z potencjalnym bene-
ficjentem formularz zgłoszeniowy, kwestionariusz kwalifikacyjny oraz weryfikował dokumenty okazane do 
wglądu. Osoby spełniające kryteria formalne i merytoryczne zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodziły:
• formularz zgłoszeniowy, 
• kwestionariusz kwalifikacyjny, 
• deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
• formularz – zakres danych osobowych, 
• upoważnienie do przetwarzania i przechowywania danych osobowych wrażliwych,
• oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie,
• oświadczenie dotyczące udziału w badaniu ewaluacyjnym. 
W  przypadku uzyskania zatrudnienia23 uczestnik projektu miał obowiązek dostarczenia podpisanego przez 

pracodawcę zaświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia, zawierającego numer umowy, wartość wynagro-

dzenia oraz wymiar czasu pracy. W przypadku samozatrudnienia należało dostarczyć dodatkowy dokument po-

świadczający podjęcie działalności gospodarczej (np. zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub 

Ewidencji Działalności Gospodarczej).

7. 2.  Rekrutacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim

W tej grupie uczestnikiem projektu mogła zostać osoba mająca ukończony co najmniej 16. rok życia 
i nie ukończony 59. rok życia, nieaktywna zawodowo, zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukują-
ca pracy, która posiadała orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby nie posiadające 

23 Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez zatrudnienie należy rozumieć 
podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny, samozatrudnienie.
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/141/Zal7_Podrecznikwskaznikow_POKL_0101.pdf
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w orzeczeniu stosownego zapisu (symbolu) potwierdzającego niepełnosprawność intelektualną zobo-
wiązane były poświadczyć ten stan przy pomocy opinii psychologicznej lub lekarskiej.

W ramach projektu zaplanowano 1 zamknięty etap rekrutacji. Z uwagi na specyfikę niepełnospraw-
ności tej grupy beneficjentów, rekrutacja odbywała się przy znaczącym udziale ich rodziców lub opie-
kunów. Cały proces prowadzony był przez terapeutów zatrudnionych w ramach projektu i poprzedzony 
został rozmowami informacyjnymi wyjaśniającymi cel projektu i charakter działań w nim przewidzianych. 

Od strony formalnej rekrutacja została podporządkowana wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 
Ponadto w  jej ramach przeprowadzone zostało działanie merytoryczne, skoncentrowane wokół spe-
cjalistycznego narzędzia, jakie stanowił kwestionariusz oceny potencjału osoby z niepełnosprawnością 
w stopniu głębokim. Zawierał on kategorie, według których oceniane były możliwości funkcjonalne po-
tencjalnych beneficjentów.

Osoby, które spełniły kryteria formalne i merytoryczne zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.
W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodziły:
1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
2. formularz – zakres danych osobowych, 
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych wrażliwych,
4. formularz zgłoszeniowy, 
5. kwestionariusz oceny potencjału osoby upośledzonej umysłowo, 
6. deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
7. oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie,
8. oświadczenie dotyczące udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

7.3. Rekrutacja otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Włączenie do projektu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną było istotne 
dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Wynikało to z przekonania, potwierdzonego doświadczeniem 
z  realizacji poprzednich edycji projektu, iż osoby te, z  racji bliskich relacji oraz stałego kontaktu z  be-
neficjentami, mogą wywierać wpływ na ich postawy wobec siebie, a także wobec pełnionych ról spo-
łecznych i zawodowych. Otoczenie może też pełnić ważną rolę w procesie zmiany tych postaw, a także 
przyczyniać się do zapewnienia trwałości osiągniętych efektów. Sposób postrzegania siebie, własnych 
szans i możliwości, często stanowią odzwierciedlenie spostrzeżeń otoczenia osoby niepełnosprawnej. Je-
śli bliscy są przekonani, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną nie powinna czy też nie może pod-
jąć zatrudnienia bądź innej formy aktywności, nie będą wspierać jej w podjęciu aktywności zawodowej. 
Należy również podkreślić, iż w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną najbliższe otocze-
nie niejednokrotnie ma decydujący wpływ na możliwość ich udziału w projekcie, szczególnie w sytuacji, 
gdy osoby te potrzebują pomocy przy korzystaniu ze wsparcia, wyjściu z domu czy dotarciu na miejsce 
spotkania, w ramach którego otrzyma wsparcie. 

Często zdarza się, że otoczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną nie posiada wiedzy na te-
mat udogodnień, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością gotowe do podjęcia różnych 
rodzajów aktywności. Nie posiada ono też odpowiedniej wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczą-
cych ich zatrudnienia. Bliscy osób z niepełnosprawnością intelektualną niejednokrotnie postrzegają ich 
sytuację jako trudną i pozbawioną perspektyw. Stąd wynika ich przekonanie o konieczności sprawowania 
nad nimi nieustannej opieki. Stała koncentracja na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim podopiecznym 
prowadzi do wykształcenia się postaw nadopiekuńczych, które znacząco hamują czy wręcz uniemożli-
wiają rozwój ich zainteresowań i kompetencji zawodowych. W tej sytuacji najbliższe otoczenie staje się 
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źródłem stereotypów, które stanowić mogą dodatkową przeszkodę w procesie aktywizacji społeczno-za-
wodowej. Niedostrzeganie potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z ograniczeniem 
ich samodzielności może prowadzić do wytworzenia u nich niskiej samooceny i braku wiary w swoje 
możliwości. W ten sposób otoczenie może stanowić barierę prowadzącą do powstania u osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną ograniczeń wewnętrznych – wyuczonej bezradności i bierności. Złożone 
relacje osób z niepełnosprawnością z ich najbliższym otoczeniem stanowiły podstawę do prowadzenia 
równoległych działań w obu tych grupach.

W ramach rekrutacji osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną zaplanowano, iż łącz-
nie zostanie zrekrutowanych minimum 350 osób, w tym 280 kobiet i 70 mężczyzn.
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8.  AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB 
Z UMIARKOWANYM I ZNACZNYM STOPNIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNOśCI

W ramach projektu założono, że każdy z jego uczestników, który charakteryzuje się niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, przejdzie ścieżkę aktywizacji, rozpoczynającą się 
diagnozą, a kończącą ewentualnym zatrudnieniem. 

Ścieżka aktywizacji obejmowała następujące formy wsparcia:
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i bierności. Z łożone relacje osób z niepełnosprawnością z ich najbliższym otoczeniem 

stanowiły podstawę do prowadzenia równoległych działań w obu tych grupach. 

  W ramach rekrutacji osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną 
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8. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB Z UMIARKOWANYM I 

ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

W ramach projektu założono, że każdy z jego uczestników, który charakteryzuje  się 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, przejdzie ścieżkę 

aktywizacji, rozpoczynającą się diagnozą, a kończącą ewentualnym zatrudnieniem.  

 

Ścieżka aktywizacji obejmowała następujące formy wsparcia: 

 

 

                 Rysunek 1. Ścieżka wsparcia dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 
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Rysunek 1. Ścieżka wsparcia dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

8.1.  Kompleksowa, funkcjonalna diagnoza indywidualnego potencjału 
uczestnika projektu oraz przygotowanie IPD

Istotnym elementem procesu aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych uczestników 
projektu było opracowanie kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy indywidualnego potencjału oraz In-
dywidualnego Planu Działania (IPD), który w precyzyjny sposób określał etapy dążenia do poprawy sy-
tuacji zawodowej beneficjenta w oparciu o jego indywidualne potrzeby i możliwości oraz ewentualne 
preferencje zawodowe. 

Opracowanie odpowiedniej diagnozy oraz IPD, uwzględniających możliwości i oczekiwania osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną było zadaniem trudnym i kompleksowym. Należało w ich ramach uwzględnić 
zarówno czynniki psychologiczne, zdrowotne, społeczne, jak i ograniczenia wynikające z specyfiki niepełno-
sprawności. Dlatego też każda z osób z niepełnosprawnością wymagała zindywidualizowanego podejścia. 
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Dla stworzenia diagnozy i IPD istotna była wnikliwa obserwacja i zebranie dokładnego wywiadu od oso-
by z niepełnosprawnością. Celem tego działania było określenie potencjału beneficjenta, jego zaintereso-
wań oraz motywacji do aktywności zawodowej. Ważne były też jego ewentualne dotychczasowe doświad-
czenia zarówno w sferze zawodowej, jak i kontaktów społecznych. Uwzględnienie powyższych czynników 
pozwalało na optymalizację doboru form wsparcia oraz terminu ich realizacji. 

IPD pozwalał na określenie możliwości funkcjonalnych i motywacji beneficjenta do działania. Poprzez 
realizację IPD u  beneficjenta wzrastała świadomość własnych zasobów, umiejętności, mocnych stron, 
możliwości, jak również świadomość własnych ograniczeń. Ponadto, IPD zawierał opis predyspozycji 
i preferencji zawodowych beneficjenta, a także informacje na temat jego dotychczasowego wykształce-
nia i ewentualnego doświadczenia zawodowego. Odnosił się również do aktualnej sytuacji beneficjenta, 
wyznaczając tym samym kierunek działań zmierzających do jej poprawy.

W ramach projektu sporządzenie kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy oraz IPD zaplanowano dla 
wszystkich 500 beneficjentów – osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Proces ten zakładał realizację dwóch odrębnych, komplementarnych działań:
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Realizacja powyższych zadań przebiegała według następującego schematu:  

 

 

 

 

Doradca zawodowy zapraszał kolejno uczestników projektu na konsultacje służące wstępnej 

diagnozie potrzeb beneficjenta oraz diagnozę poziomu preferencji i predyspozycji 

zawodowych. Podczas spotkania każdy z uczestników otrzymywał specjalnie opracowane 

materiały do ćwiczeń, wypracowane przez doradcę zawodowego. Na konsultacje 

przeznaczono średnio 3 godziny . 

 

 

 

 

Doradca zawodowy zapraszał kolejno uczestników projektu na konsultacje służące 

przygotowaniu IPD. Na konsultacje te również przeznaczono średnio 3 godziny dla każdej  

z osób z niepełnosprawnością.  

 

diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych, prowadzonej 
przez doradcę zawodowego. Na jej realizację przeznaczono 
średnio  6 godzin dla każdego uczestnika projektu

diagnozy poziomu kompetencji społecznych, prowadzonej przez 
psychologa. Na jej realizację przeznaczono średnio 2 godziny dla 
każdego uczestnika projektu

ETAP 1 

ETAP 2 

Realizacja powyższych zadań przebiegała według następującego schematu: 
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Realizacja powyższych zadań przebiegała według następującego schematu:  

 

 

 

 

Doradca zawodowy zapraszał kolejno uczestników projektu na konsultacje służące wstępnej 

diagnozie potrzeb beneficjenta oraz diagnozę poziomu preferencji i predyspozycji 

zawodowych. Podczas spotkania każdy z uczestników otrzymywał specjalnie opracowane 

materiały do ćwiczeń, wypracowane przez doradcę zawodowego. Na konsultacje 

przeznaczono średnio 3 godziny . 

 

 

 

 

Doradca zawodowy zapraszał kolejno uczestników projektu na konsultacje służące 

przygotowaniu IPD. Na konsultacje te również przeznaczono średnio 3 godziny dla każdej  

z osób z niepełnosprawnością.  

 

diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych, prowadzonej 
przez doradcę zawodowego. Na jej realizację przeznaczono 
średnio  6 godzin dla każdego uczestnika projektu

diagnozy poziomu kompetencji społecznych, prowadzonej przez 
psychologa. Na jej realizację przeznaczono średnio 2 godziny dla 
każdego uczestnika projektu

ETAP 1 

ETAP 2 
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Równolegle do działań doradcy zawodowego prowadzona była diagnoza kompetencji 

społecznych, wykonywana przez psychologa. Po jej zakończeniu psycholog sporządzał  

wystandaryzowaną opinię na temat poziomu kompetencji społecznych uczestnika projektu. 

Na realizację tej części zadania przeznaczono średnio 2 godziny na każdego z uczestników 

projektu. 

Wymienione wyżej spotkania odbywały się po zakończeniu wyjazdu motywacyjno-

szkoleniowego oraz warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania 

się po rynku pracy. W celu usprawnienia całego procesu założono, że prowadzone w jego 

ramach działania mogą być realizowane w dowolnej kolejności. Oznaczało to, iż nie miała 

istotnego znaczenia kolejność spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Co ważne 

założono też możliwość modyfikacji diagnozy, w tym również  IPD, w ramach podzadania 

„Poradnictwo i doradztwo zawodowe” oraz „Indywidualne wsparcie motywacyjne”. 

 

8.2. Grupowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy 

   

    Celem grupowego wyjazdu motywacyjno-szkoleniowego było wzmocnienie 

motywacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz 

minimalizacja lęków z tym związanych. Dodatkowo dla wielu z uczestników projektu 

stworzenie sytuacji w miarę samodzielnego funkcjonowania poza domem, bez wyręczających 

postaw ze strony najbliższego otoczenia, było jednym z pierwszych doświadczeń tego typu. 

Mogło to w konsekwencji przyczyniać się do wzrostu decyzyjności niezbędnej  

w wykonywaniu pracy zawodowej.  

   W ramach wyjazdu zaplanowano 12 godzin zajęć motywacyjnych prowadzonych 

przez trenerów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadania. 

Każdorazowo założono obecność 3 pracowników merytorycznych pracujących bezpośrednio 

z uczestnikami projektu: trenera pracy, doradcy zawodowego lub psychologa. Służyć to miało 

z jednej strony lepszemu zapoznaniu się przez osoby z niepełnosprawnością z działaniami 

ETAP 3 

Równolegle do działań doradcy zawodowego prowadzona była diagnoza kompetencji społecznych, 
wykonywana przez psychologa. Po jej zakończeniu psycholog sporządzał wystandaryzowaną opinię na te-
mat poziomu kompetencji społecznych uczestnika projektu. Na realizację tej części zadania przeznaczono 
średnio 2 godziny na każdego z uczestników projektu.

Wymienione wyżej spotkania odbywały się po zakończeniu wyjazdu motywacyjno-szkoleniowego 
oraz warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. W celu 
usprawnienia całego procesu założono, że prowadzone w jego ramach działania mogą być realizowane 
w dowolnej kolejności. Oznaczało to, iż nie miała istotnego znaczenia kolejność spotkań z psychologiem 
i doradcą zawodowym. Co ważne, założono też możliwość modyfikacji diagnozy, w  tym również IPD, 
w ramach podzadania „Poradnictwo i doradztwo zawodowe” oraz „Indywidualne wsparcie motywacyjne”.

8.2. Grupowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy

Celem grupowego wyjazdu motywacyjno-szkoleniowego było wzmocnienie motywacji osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz minimalizacja lęków z tym związanych. 
Dodatkowo dla wielu z uczestników projektu stworzenie sytuacji w miarę samodzielnego funkcjonowa-
nia poza domem, bez wyręczających postaw ze strony najbliższego otoczenia, było jednym z pierwszych 
doświadczeń tego typu. Mogło to w konsekwencji przyczyniać się do wzrostu decyzyjności niezbędnej 
w wykonywaniu pracy zawodowej. 

W ramach wyjazdu zaplanowano 12 godzin zajęć motywacyjnych prowadzonych przez trenerów po-
siadających wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadania. Każdorazowo założono obecność 3 
pracowników merytorycznych pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu: trenera pracy, dorad-
cy zawodowego lub psychologa. Służyć to miało z jednej strony, lepszemu zapoznaniu się przez osoby 
z niepełnosprawnością z działaniami realizowanymi w ramach projektu i z jego kadrą. Z drugiej strony, 
pozwalało to na obserwację rzeczywistego poziomu i sposobu funkcjonowania osób z niepełnospraw-
nością, co mogło przełożyć się na lepsze dopasowanie oferowanego w projekcie wsparcia oraz obserwa-
cję zachodzących u beneficjentów zmian.

Wyjazdy realizowane były w formule sobotnio-niedzielnej, z  jednym noclegiem. Poza zajęciami dy-
daktycznymi, beneficjentom proponowano też inne działania, które miały na celu zdobywanie nowych 
doświadczeń oraz umiejętności spędzania wolnego czasu.

Wyjazd szkoleniowo-motywacyjny grupy beneficjentów ze Zgierza do Ośrodka Szkoleniowego KŁOS w Jedliczku.
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8.3.  Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania 
się po rynku pracy (kompetencje kluczowe)

Dla powodzenia procesu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, koniecz-
ne jest zapewnienie im możliwości skorzystania ze wsparcia w procesie aktywizacji społecznej. Celem 
zaprojektowanych w realizowanym przedsięwzięciu warsztatów było wyrównanie i rozwinięcie kompe-
tencji społecznych oraz nabycie kluczowych kompetencji zawodowych.

Warsztaty te trwały 7 dni i miały formę wyjazdową. Prowadzone były przez 2-osobowe zespoły spe-
cjalistów: doradcę zawodowego i psychologa/pedagoga, co pozwoliło na zapewnienie odpowiedniego 
poziomu merytorycznego. Ich uczestnicy pracowali maksymalnie w 10-osobowych grupach umożliwia-
jących nabywanie kompetencji społecznych i umiejętności w zakresie aktywnego poruszania się po ryn-
ku pracy. Tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana i obejmowała szeroki wachlarz zagadnień z zakresu 
aktywizacji społecznej i zawodowej, takich jak:

• Komunikacja interpersonalna.
• Samoocena (odkrywanie własnych umiejętności i możliwości).
• Instrumenty i segmenty rynku pracy.
• Szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia.
• Metody aktywnego poszukiwania pracy.
• Kreowanie wizerunku (wizaż, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej).
• Prawa i obowiązki pracownika.
• Podsumowanie udziału w warsztatach – motywacja do podjęcia aktywności.
• Planowanie jako skuteczna metoda na życie.

Warsztaty 7-dniowe (4–10.11.2013 w Hotelu PORT 110*** w Iławie)

8.4.  Podnoszenie kompetencji zawodowych (wsparcie przygotowujące  
do zatrudnienia)

Osoby z  niepełnosprawnością intelektualną w  przeważającej mierze potrzebują indywidualnego 
wsparcia podczas całego procesu aktywizacji społeczno-zawodowej. Pozwala to na dostosowanie go do 
ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Efektywność wsparcia w przypadku tej grupy beneficjentów 
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uzyskać można przez niestandardowe sposoby realizacji. Związane jest to z  faktem, iż osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną najłatwiej uczą się przez praktyczne działania i naśladownictwo. Stąd też 
niezwykle ważne jest opracowywanie specjalistycznych programów wsparcia dostosowanych do pozio-
mu funkcjonowania i percepcji uczestników. Założenia te zostały z powodzeniem zrealizowane podczas 
realizacji niniejszego podzadania projektu. Jego celem było dążenie do podniesienia kompetencji zawo-
dowych osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, podzadanie to miało charakter wsparcia przygoto-
wującego do zatrudnienia. Jego założeniem było wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną w umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Realizacja tego 
wsparcia oparta była na organizacji indywidualnych zajęć praktycznych w zakładzie pracy na otwartym 
rynku pracy oraz staży rehabilitacyjnych.

Pierwsze z tych zadań (organizacja indywidualnych zajęć praktycznych), ogniskowało się wokół wery-
fikacji oczekiwań i możliwości beneficjentów projektu w zakresie ich aktywności zawodowej. Organizacja 
zajęć praktycznych służyła bowiem nabywaniu bądź doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodo-
wych na określonym stanowisku. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały szansę na rozwijanie 
kompetencji niezbędnych do ewentualnego podejmowania i utrzymania zatrudniania, takich jak: współ-
praca w zespole, odpowiedzialność, wchodzenie w interakcję z współpracownikami czy pracodawcą. Ta 
forma wsparcia realizowana była na otwartym rynku pacy. Pozwoliło to na pokazanie zarówno samym 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak i  ich otoczeniu oraz potencjalnym pracodawcom, że 
możliwość aktywności zawodowej tej grupy nie ogranicza się tylko i wyłącznie do formuły zatrudnienia 
chronionego, ale z powodzeniem, przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, może być realizowana 
w innych warunkach.

Na podstawie obserwacji uczestnika projektu oraz zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami 
zespół specjalistów kwalifikował osoby z niepełnosprawnością do udziału w indywidualnych zajęciach 
praktycznych w zakładach pracy na otwartym rynku pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że zajęcia praktycz-
ne stanowiły najlepszą formę weryfikacji diagnozy i Indywidualnego Planu Działania zespół specjalistów 
dążył do tego, by każdy z beneficjentów miał możliwość odbycia indywidualnych zajęć praktycznych. 
Dostęp do tej formy wsparcia nie był dla nikogo ograniczony.

Wypracowana, metodyczna formuła zajęć zakładała, że trwały one maksymalnie 40 godzin i realizowa-
ne były w  trybie ciągłym. Specjalista ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia, po otrzymaniu informacji 
od doradcy zawodowego dotyczącej zapotrzebowania na konkretne stanowiska pracy w  celu przepro-
wadzenia indywidualnych zajęć praktycznych, rozpoczynał poszukiwanie odpowiedniego pracodawcy czy 
zakładu pracy. Do jego zadań należało też negocjowanie warunków organizacji wsparcia oraz dopełnienie 
formalności praktycznych z nim związanych. Każde z miejsc organizacji indywidualnych zajęć praktycznych 
zostało sprawdzone, w celu uzyskania przekonania o należytym przygotowaniu stanowiska pracy dla osoby 
z niepełnosprawnością i uzyskania zapewnienia o możliwości wykonania przez beneficjenta powierzonych 
czynności, w szczególności ze względu na rodzaj i stopień jego niepełnosprawności. 

Indywidualne zajęcia praktyczne prowadzone były przy wsparciu trenera pracy. Jego zadaniem było 
nie tylko wspieranie osoby z niepełnosprawnością w działaniu, ale też prowadzenie dziennika zajęć prak-
tycznych. Obejmował on opis obowiązków oraz monitoring ich przebiegu, z uwzględnieniem pojawiają-
cych się w ich trakcie trudności i sukcesów. Do zakresu obowiązków trenera pracy należało:

•  wspieranie osoby z niepełnosprawnością w realizacji procedury odbywania praktyk zawodowych 
(przestrzeganie ustalonego w porozumieniu z pracodawcą grafiku praktyk oraz zakresu wykony-
wanych czynności),

•  szkolenie osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy (wyuczenie konkretnych czynności na 
danym stanowisku),
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• prowadzenie stałego monitorowania przebiegu pracy i ewentualnego szkolenia wyrównawczego,
•  prowadzenie wymaganej dokumentacji podczas odbywania praktyk zawodowych (gromadzenie 

informacji i obserwacji dotyczących praktykanta, potrzebnych do trafnej oceny jego możliwości, 
predyspozycji, umiejętności i zainteresowań oraz kompetencji pracowniczych),

•  prowadzenie rozmów informacyjnych dla pracowników na temat funkcjonowania osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną,

• pomaganie osobie z niepełnosprawnością we włączeniu się w zespół pracowniczy,
•  pomaganie osobie z niepełnosprawnością intelektualną w rozwiązywaniu wszelkich nieporozu-

mień i problemów oraz w bieżących kontaktach z pracodawcą.
Drugie z zadań – staże rehabilitacyjne – stanowiło istotną część wsparcia, zarówno dla osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną, jak i dla pracodawców. Umożliwiło to weryfikowanie oraz nabywanie kom-
petencji zawodowych niezbędnych na danym stanowisku pracy. W przypadku osób z niepełnospraw-
nością staż stanowił użyteczny instrument pozwalający na zmierzenie się z konkretnymi obowiązkami 
i wykazanie się umiejętnościami. Z kolei pracodawcy, przy jego pomocy, mogli przekonać się, że nawet 
osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej są w stanie wykonywać 
określone zadania. Z  tych względów staż stanowił wartościowe i efektywne narzędzie służące przeła-
mywaniu stereotypów związanych z aktywnością zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
W  czasie trwania stażu pracodawca miał bowiem możliwość przetestowania przydatności kandydata 
do pracy, przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego zatrudnieniu. Mógł też oszacować jego potencjał 
i ograniczenia, a także poziom zaangażowania i motywacji do pracy.

Wsparcie w postaci staży rehabilitacyjnych dawało beneficjentom możliwość pogłębienia umiejętno-
ści zdobytych podczas realizacji indywidualnych zajęć praktycznych zorganizowanych w zakładzie pracy 
na otwartym rynku pracy. Na podstawie obserwacji uczestnika podczas udziału w innych formach wspar-
cia oraz opartych na jego indywidualnych predyspozycjach, zespół specjalistów kwalifikował osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną do wzięcia udziału w stażu. Również i przy tej formie wsparcia założono 
nieograniczoność jej dostępu dla beneficjentów. 

Okres odbywania stażu rehabilitacyjnego dla każdego uczestnika projektu wynosił nie krócej niż 3 
miesiące. Jego formuła zgodna była z programem stażu.

Za wyszukanie odpowiedniego miejsca do realizacji stażu odpowiadał specjalista ds. rekrutacji i or-
ganizacji form wsparcia. Do jego zadań należało również przydzielenie osobie z niepełnosprawnością 
opiekuna stażu (trenera pracy) oraz dopełnienie wszystkich formalności związanych z organizacją i prze-
biegiem zadania, takich jak wprowadzenie trenera pracy na stanowisko pracy, w celu analizy stanowiska 
i ustalenia obowiązków stażysty. 

Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przygotowań związanych z organizacją stażu specjalista ds. 
rekrutacji i organizacji form wsparcia zobowiązany był również do wystąpienia do Powiatowego Urzędu 
Pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania przyszłego stażysty, z zapytaniem o niekorzystanie z analo-
gicznej formy wsparcia w ramach środków pozostających w dyspozycji urzędu pracy. Po otrzymaniu po-
zytywnej odpowiedzi będzie mógł skierować beneficjenta na obowiązkowe, wstępne, badania lekarskie. 
Ich celem było stwierdzenie zdolności do odbywania stażu oraz określenie wskazań i przeciwwskazań do 
pracy na danym stanowisku. 

Przed rozpoczęciem stażu, dedykowany osobie z niepełnosprawnością trener pracy, zobowiązany był 
do poinformowania jej o obowiązkach: 

• przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, 
• sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu, 
• stosowania się do poleceń pracodawcy, 
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•  przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, 
w  szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp, przepisów przeciwpożaro-
wych, przepisów o ochronie danych osobowych, 

•  a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 
szkodę.

Ponadto trener pracy zobowiązany był do sporządzania sprawozdania końcowego z przebiegu stażu, 
zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
zawodowych.

Do zadań leżących po stronie pracodawcy należało m.in.: 
• zorganizowanie stażu i zapewnienie jego należytej realizacji, 
• zapoznanie uczestnika z programem stażu oraz jego obowiązkami i uprawnieniami,
•  zapewnienie warunków do wykonywania powierzonych mu czynności i  zadań w  celu nabycia 

umiejętności do wykonywania pracy na danym stanowisku po zakończeniu stażu, 
• zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, 
• przeszkolenie w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, 
•  zapoznanie uczestnika stażu z obowiązującym regulaminem pracy oraz innymi obowiązującymi 

przepisami.
W przypadku przerwania przez beneficjenta stażu pracodawca był zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie projektodawcy. Po zakończeniu stażu pracodawca wydawał stażyście opi-
nię, zawierającą informacje o zrealizowanych zadaniach oraz pozyskanych umiejętnościach. 

Podczas odbywania stażu rehabilitacyjnego uczestnicy projektu wspierani byli przez trenera pracy. 
Czas indywidualnego wsparcia uzależniony był od poziomu samodzielności beneficjenta, i mógł wynieść: 

•  w ciągu pierwszego miesiąca, kiedy odbywało się intensywne szkolenie i wsparcie osoby z niepeł-
nosprawnością na stanowisku i w środowisku pracy – średnio 120 godzin, 

•  w ciągu drugiego miesiąca, kiedy następowało powolne wycofywanie się trenera pracy ze świad-
czenia intensywnego wsparcia – średnio 40 godzin, 

•  w ciągu trzeciego miesiąca, kiedy to trener pracy monitorował przebieg stażu oraz wywiązywanie 
się osoby z niepełnosprawnością z powierzonych jej obowiązków – średnio 20 godzin. 

Przez cały okres stażu trener pracy zobowiązany był do prowadzenia dziennika wsparcia i monitoringu. 
W jego ramach dokumentował on zakres czynności wykonywanych przez osobę z niepełnosprawnością 
oraz przebieg stażu, wraz z opisem pojawiających się trudności i odnoszonych sukcesów. Po zakończeniu 
stażu trener pracy wspólnie ze stażystą przygotowywał sprawozdanie z odbycia stażu oraz zobowiązany 
był do uzyskania od pracodawcy opinii o uczestniku stażu. 

Podobnie jak w przypadku organizacji indywidualnych zajęć praktycznych, również i w tym zadaniu 
zabezpieczono środki finansowe w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością dojazdu z domu 
do miejsca odbywania stażu i z powrotem. Przeznaczone były one głównie na zakup biletów okresowych 
komunikacji miejskiej lub, w szczególnych wypadkach, na sfinansowanie innych form transportu. Każda 
osoba skierowana na staż miała też możliwość skorzystania z zakupu odzieży roboczej, niezbędnej do 
wykonywanej pracy.

By zapewnić osobom z niepełnosprawnością możliwość odbycia stażu i jednocześnie zachęcić praco-
dawców z otwartego rynku pracy do stworzenia warunków dla jego realizacji założono, że pracodawca 
nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wynagradzaniem beneficjenta skierowanego na staż. 
Jednocześnie za każdy odbyty miesiąc stażu osobie z niepełnosprawnością przysługiwało prawo do wy-
nagrodzenia (stypendium stażowego) w wysokości 1269,60 zł brutto, wraz z kosztami organizatora stażu. 
Odpowiednie środki finansowe na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie projektu. 
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Dodatkowo każdemu z uczestników stażu przysługiwały, udzielane na jego wniosek, dni wolne od pracy 
w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Obie formy wsparcia – indywidualne zajęcia praktyczne i staże rehabilitacyjne, realizowane były zgod-
nie z promowaną w projekcie ideą zatrudnienia wspomaganego. W jej ramach kluczową rolę odgrywał 
trener pracy. Funkcja ta definiowana była w odniesieniu do specjalistycznego systemu wsparcia, mają-
cego za zadanie pomoc osobie z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu pracy, opanowaniu 
czynności z nią związanych oraz w utrzymaniu zatrudnienia. 

Celem pracy trenera pracy było rozpoznanie predyspozycji zawodowych, pomoc w znalezieniu praco-
dawcy do odbycia praktycznej nauki zawodu, na dobranym stanowisku pracy u pracodawcy na otwartym 
rynku pracy. Ponadto, do obowiązków trenera pracy należało też wspieranie osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną na stanowisku pracy aż do momentu uzyskania przez nią samodzielności, wspieranie pracodawcy 
i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy i monitorowanie 
przebiegu zatrudnienia, obejmujące wsparcie pracownika i  jego zawodowego otoczenia. W zależności od 
potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, trener pracy mógł także pomagać w załatwianiu formal-
ności dotyczących zatrudnienia, w dotarciu do miejsca pracy, przeszkalaniu współpracowników oraz samego 
pracodawcy w zakresie systemu komunikacji z nowo przyjętym niepełnosprawnym pracownikiem. 

Można zatem powiedzieć, iż tak zaprojektowana usługa trenera pracy stanowiła swojego rodzaju 
pomost między osobą z niepełnosprawnością, pracodawcą a współpracownikami, bez którego proces 
aktywizacji zawodowej często byłby niemożliwym do przeprowadzenia, a  jego skuteczność i efektyw-
ność byłaby mniejsza. Jak pokazują doświadczenia innych projektów24, najbardziej skuteczne działania, 
mierzone chociażby jakością i trwałością uzyskanych rezultatów, zakładają zindywidualizowane wsparcie. 
Tylko ta forma pomocy pozwala na dostosowanie procesu aktywizacji do potrzeb i możliwości osoby 
z niepełnosprawnością oraz jej otoczenia. 

8.5.  Poradnictwo i doradztwo zawodowe (w formie indywidualnego 
pośrednictwa pracy)

Poradnictwo i doradztwo zawodowe miało na celu wzbudzenie u uczestników projektu aktywności 
służącej podjęciu pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i instrumenty pozwalające na pod-
niesienie poziomu samodzielności w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie to miało charakter 
indywidualny i świadczone było przez doradcę zawodowego lub trenera pracy. Czas jego trwania został 
określony na poziomie średnio 5 godzin na uczestnika projektu. Działanie to przybierało różne formy 
i obejmowało:

• naukę przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, w tym CV i listu motywacyjnego, 
•  naukę wyszukiwania i  analizy ofert pracy z wykorzystaniem zasobów internetowych oraz prasy 

tradycyjnej, 
• stworzenie indywidualnej bazy pracodawców oraz agencji zatrudnienia,
• przesłanie lub osobiste dostarczenie im wybranych aplikacji, 
•  pomoc w ewentualnej rejestracji w urzędzie pracy, polegającą na wsparciu w skompletowaniu 

niezbędnych dokumentów oraz dopełnieniu procedury rejestracyjnej. 
Działanie to umożliwiło identyfikację odpowiednich miejsc i stanowisk pracy, a także wskazanie i za-

planowanie kolejnych kroków prowadzących do ich objęcia.

24 Chociażby tych, które realizowane są przez PFRON wraz z partnerami, w ramach działania 1.3.6 i które koncentrują się wokół 
problemów wsparcia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i na rynku 
pracy.
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8.6.  Indywidualne wsparcie w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia 
– w formie zatrudnienia wspomaganego

Zatrudnienie wspomagane, idea przewodnia projektu, zakłada zatrudnienie osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w zakładzie pracy na otwartym rynku pracy przy wsparciu trenera pracy. Jego zadaniem 
była pomoc w przystosowaniu się osobie z niepełnosprawnością do wykonywania zadań i obowiązków 
zawodowych oraz w pełnej adaptacji w środowisku pracy. 

Realizowany model zatrudnienia wspomaganego był owocem wieloletnich doświadczeń realizatorów 
projektu i opracowany został na światowych standardach zatrudnienia wspomaganego i doświadczeniach 
międzynarodowych ekspertów. Model ten, dostosowany do potrzeb oraz przepisów prawnych obowiązują-
cych w Polsce zakładał, iż zatrudnienie stanowi ukoronowanie długiego procesu rehabilitacji zawodowej oso-
by z niepełnosprawnością intelektualną, obejmującej ocenę jej możliwości zawodowych (zdolności do pracy), 
przygotowanie do pracy i uzyskanie trwałego zatrudnienia. Proces ten jest szczególnie trudny w przypadku 
osób z umiarkowanym i znacznym oraz głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Osoby takie 
potrzebują wsparcia i pomocy na wszystkich etapach rehabilitacji zawodowej, począwszy od przygotowania 
do pracy, uzyskania pracy, aż po adaptację do środowiska pracy w początkowym okresie zatrudnienia. 

W zatrudnieniu wspomaganym główną rolę pełni trener pracy. Jego zadaniem jest, z jednej strony, 
wspomaganie pracownika z  niepełnosprawnością w  wypełnianiu jego zadań zgodnie z  oczekiwania-
mi pracodawcy (funkcja wspierająca), a z drugiej strony – wspieranie pracodawcy przy rozwiązywaniu 
ewentualnych problemów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika (funkcja dorad-
cza). Ta ostatnia funkcja zasługuje na szczególne podkreślenie. Związane jest to z obawami pracodaw-
ców, jakie leżą u podstaw ich niechęci do zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

W będącym przedmiotem podręcznika projekcie, zatrudnienie wspomagane, realizowane w postaci 
wsparcia trenera pracy, przeznaczone zostało dla 250 osób z niepełnosprawnością. Zadanie to realizowa-
ne było według następującego schematu:
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  Aktywizacja społeczno-zawodowa jest procesem złożonym, obarczonym ryzykiem 

występowania niepowodzeń. Dla jej powodzenia konieczne jest utrzymywanie 

odpowiedniego poziomu motywacji do podejmowanych działań i zachodzących zmian. 

Długotrwały brak aktywności oraz postawa oparta na wyuczonej bezradności często 

powodują bowiem brak chęci i motywacji do działania, stanowiąc jedną z podstawowych 

barier w aktywizacji, w tym aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stąd też 

dla pomyślności realizacji głównego celu projektu zapewniono jego uczestnikom możliwość 

skorzystania ze wsparcia o charakterze motywacyjnym. Realizowane było ono w dwóch 

formach: indywidualnej i grupowej. Celem tego wsparcia było pobudzenie beneficjentów do 

podjęcia aktywnej rehabilitacji społeczno-zawodowej i utrzymywanie chęci zmiany. 

 

Uczestnik projektu kierowany był do zadania zatrudnienie wspomagane na podstawie opinii referencyjnej 
przygotowanej przez doradcę zawodowego, po odbyciu indywidualnych zajęć praktycznych

Za wyszukanie odpowiedniego pracodawcy, dopełnienie wszelkich formalności, wprowadzenie trenera 
pracy na stanowisko pracy w celu analizy stanowiska i ustalenia czynności odpowiedzialny był specjalista ds. 

rekrutacji i organizacji form wsparcia. Do jego zadań należało również przygotowanie porozumienia 
z pracodawcą zatrudniającym uczestnika projektu dotyczącego organizacji zatrudnienia wspomaganego na 

terenie zakładu pracy

Podczas zatrudnienia beneficjent otrzymywał wsparcie trenera pracy zgodnie z metodologią zatrudnienia 
wspomaganego. Średni czas wsparcia został określony na poziomie 10 godzin miesięcznie wsparcia przez 
trenera pracy na każdego uczestnika zadania. Ponadto przez cały okres zatrudnienia beneficjenta trener 
pracy prowadził dziennik monitoringu zatrudnienia , dokumentujący zakres czynności wykonywanych 

przez osobę z niepełnosprawnością oraz przebieg zatrudnienia, wraz z opisem pojawiających się trudności 
i odnoszonych sukcesów.
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8.7.  Wsparcie motywacyjne – indywidualne i grupowe poradnictwo 
psychologiczne

Aktywizacja społeczno-zawodowa jest procesem złożonym, obarczonym ryzykiem występowania 
niepowodzeń. Dla jej powodzenia konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu motywacji do 
podejmowanych działań i zachodzących zmian. Długotrwały brak aktywności oraz postawa oparta na 
wyuczonej bezradności często powodują bowiem brak chęci i motywacji do działania, stanowiąc jedną 
z podstawowych barier w aktywizacji, w tym aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stąd 
też dla pomyślności realizacji głównego celu projektu zapewniono jego uczestnikom możliwość skorzy-
stania ze wsparcia o charakterze motywacyjnym. Realizowane było ono w dwóch formach: indywidual-
nej i grupowej. Celem tego wsparcia było pobudzenie beneficjentów do podjęcia aktywnej rehabilitacji 
społeczno-zawodowej i utrzymywanie chęci zmiany.
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INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

służyło bieżącemu wsparciu uczestników projektu 
w całym procesie aktywizacji, na każdym etapie, 

w tym wsparciu w rozwiązywaniu pojawiających się trudności i problemów.

organizowane było  w odpowiedzi na zapotrzebowanie beneficjenta, 
który miał możliwość skorzystania średnio z 5 godzin wsparcia psychologa

w trakcie uczestnictwa w projekcie.

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

służyło wzmacnianiu i podtrzymaniu motywacji uczestników projektu 
oraz rozwiązywaniu pojawiających się trudności i problemów

zajęcia, organizowane w 10 osobowych grupach, prowadzone były przez psychologa, 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników projektu. 

Założono, iż każda z grup będzie miała możliwość skorzystania w trakcie trwania projektu ze średnio 
5 godzin wsparcia grupowego
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8.8. Usługi asystenckie

Pomyślność nawet najlepiej zorganizowanego i  zaplanowanego procesu aktywizacji społeczno-
-zawodowej osób z niepełnosprawnością w znacznej mierze zależy od dostępności oferowanych form 
wsparcia i możliwości skorzystania z nich. Stąd też w omawianym projekcie wprowadzono możliwość 
skorzystania z  usług asystenckich. Ich celem było wsparcie osób z  niepełnosprawnością intelektualną 
w wyrównaniu szans na aktywizację zawodową w aspektach nieujętych w obowiązkach innych specja-
listów projektu.

Usługi asystencie realizowane były w następujących formach:
• zapewnienie opieki podczas dojazdów na poszczególne formy wsparcia, 
• trening komunikacyjny mający zakończyć się umiejętnością samodzielnego poruszania się. 
  W przypadku osób, których rodziny wyrażą zgodę na samodzielne podróżowanie wsparcie asy-

stenta ograniczało się do nauki przemieszczania się na poszczególnych trasach.
• wsparcie w wykorzystaniu pakietu personalnego. 
  Realizacja tego działania wymagała samodzielności uczestników projektu w podejmowaniu decy-

zji co do wyboru zakupu usługi lub towaru, która z punktu widzenia osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną o ograniczonych doświadczeniach może przyczynić się do jej rozwoju społecznego. 
Asystent uczestnika projektu, przy wsparciu pozostałych specjalistów był odpowiedzialny za mak-
symalne urealnienie tych zakupów.

• pomoc w sprawach formalnych. 
  W zależności od potrzeb asystent mógł udzielić wsparcia osobie z niepełnosprawnością intelek-

tualną w załatwieniu spraw urzędowych lub formalnych (np. w urzędzie lub podczas wizyty lekar-
skiej itp.).

• wsparcie w korzystaniu z różnych form integracji społecznej. 
  W zależności od potrzeb asystent mógł udzielić wsparcia w korzystaniu z ogólnodostępnych form 

integracji społecznej (wyjścia na basen, do kina, teatru itp. w zależności od możliwości finanso-
wych uczestnika projektu).
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9.  FORMY WSPARCIA DLA OSÓB Z GŁĘBOKIM STOPNIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNOśCI INTELEKTUALNEJ

Celem tego zadania była aktywizacja społeczno-zawodowa osób z  głębokim stopniem niepełno-
sprawności intelektualnej. Ta forma wsparcia stanowiła kontynuację rewolucyjnego przedsięwzięcia z po-
przednich edycji projektu. W jego ramach osoby z głęboką niepełnosprawnością, będące dotąd głównie 
„przedmiotem”, dzięki udzieleniu im odpowiedniego wsparcia, stawały się zdolne do nauki i wykonywa-
nia prostych prac. Proces ten realizowany był w oparciu o wykonywanie przez beneficjentów celowych, 
użytecznych czynności pracy, w sposób ciągły i odpowiednio zorganizowany.

Dla tej grupy beneficjentów zaplanowano następujące działania:
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9. FORMY WSPARCIA DLA OSÓB Z GŁĘBOKIM STOPNIEM 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

Celem tego zadania była aktywizacja społeczno-zawodowa  osób z głębokim stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej. Ta forma wsparcia stanowiła kontynuację rewolucyjnego 

przedsięwzięcia z poprzednich edycji projektu. W jego ramach osoby z głęboką 

niepełnosprawnością, będące dotąd głównie „przedmiotem”, dzięki udzieleniu im 

odpowiedniego wsparcia, stawały się zdolne do nauki i wykonywania prostych prac. Proces 

ten realizowany był w oparciu o wykonywanie przez beneficjentów celowych, użytecznych 

czynności pracy, w sposób ciągły i odpowiednio zorganizowany. 

Dla tej grupy beneficjentów zaplanowano następujące działania: 

 

 
 

 

  

ocena potencjału na podstawie specjalnie zaprojektowanego kwestionariusza 

przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

zorganizowanie indywidualnego stanowiska pracy, uwzględniającego mocne 
strony i możliwości psychofizyczne osoby

realizacja Indywidualnego Planu Działania

wsparcie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualnią przez terapeutę i mentora 
według ustalonego harmonogramu aktywizacji.

9.1.  Ocena potencjału osób z głębokim stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej

Z uwagi na fakt, iż działanie to stanowiło element procesu rekrutacji, zostało ono omówione w roz-
dziale dotyczącym rekrutacji osób z  głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Ocena ta 
prowadzona była przez odpowiednio przeszkolonego, zatrudnionego w projekcie terapeutę.

9.2. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

Indywidualny Plan Działania zawierał cele oraz strategie wsparcia pozwalające na ich realizację. 
Uwzględniono w nim również założenia związane z dostosowaniem i wyposażeniem indywidualnego 
stanowiska pracy. 

Przystępując do opracowywania zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb i możliwości, 
planu pracy z osobą z głęboką niepełnosprawnością uwzględniano następujące informacje: 

• dane formalne osoby, 
• diagnozę psychologiczną, 
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• diagnozę lekarską, uwzględniającą przeciwwskazania do wykonywania określonych zadań, 
• ocenę możliwości ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem małej motoryki, 
• ocenę dojrzałości społecznej, 
• ocenę potencjału osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, 
•  stopień przygotowania terapeutów do realizacji zadań z osobą z głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną, 
•  możliwości zorganizowania i zakupu niezbędnych materiałów i pomocy, służących do nauki i reali-

zacji zadań, 
• możliwości zorganizowania odpowiednich warunków do uczenia się czynności pracy,
• warunki i zasady współpracy z najbliższym otoczeniem beneficjenta. 
W projekcie dokonano oceny funkcjonowania uczestników w oparciu o czynniki mające znaczenie 

dla podejmowanych praktycznych czynności. Czynności te nosiły znamiona pracy i odnosiły się do ce-
lowej aktywności osoby z  głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Polegała ona na wielokrotnym 
powtarzaniu zaplanowanego zestawu ruchów czy czynności, z użyciem określonych materiałów, narzą-
dzi, pomocy i urządzeń, przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia osobie niepełnosprawnej w przewi-
dzianym miejscu, otoczeniu i czasie, tak by aktywność ta mogła zakończyć się uzyskaniem widocznego, 
użytecznego efektu.

Indywidualny Plan Działania przygotowywany był przez terapeutę. Na podstawie kwestionariusza oceny 
potencjału osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, i zawartej w nim opinii podsumo-
wującej, terapeuta określał mocne i słabe strony uczestnika projektu, zachowując przy tym wysoki stopień 
indywidualnego dopasowania planowanych działań, zmierzających do rozwoju potencjału uczestnika pro-
jektu. Tak przygotowany IPD był następnie przekazywany konsultantowi metodycznemu ds. osób z głębokim 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej w celu ewentualnej weryfikacji i zatwierdzenia. 

9.3. Zorganizowanie indywidualnego stanowiska pracy 

Zgodnie z działaniami zaplanowanymi w IPD terapeuta określał zakres wykonywania czynności w ra-
mach zaplanowanej ścieżki aktywizacji osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zadaniem 
terapeuty było też zdefiniowanie koniecznych do przeprowadzenia modyfikacji związanych z utworze-
niem bądź wyposażeniem stanowiska pracy. Zaplanowano, że ta forma wsparcia w  różnym zakresie, 
w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu, zostanie zrealizowana dla 
wszystkich 100 zrekrutowanych osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. 

Działanie to realizowane było przez wdrożenie produkcji podpałek ekologicznych oraz toreb ekolo-
gicznych z aplikacjami. 

9.4.  Realizacja indywidualnych planów działania poprzez wsparcie osoby 
głęboko niepełnosprawnej intelektualnie przez terapeutę i mentora 
według ustalonego harmonogramu aktywizacji

Zgodnie z wypracowanym, w ramach poprzednich edycji projektu, modelem, zajęcia mające na celu 
realizację IPD odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny, w czteroosobowych zespołach, w skład któ-
rych wchodziły dwie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta i mentor.
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Zajęcia te odbywały się według następującego schematu:
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Zajęcia te odbywały się według następującego schematu: 

 

 

Za realizację powyższych działań odpowiedzialny był terapeuta oraz mentor. 

 

pół godziny przeznaczano na czynności mające na celu podniesienie poziomu koncentracji,
skupienia się na miejscu pracy

dwie godziny trwała właściwa praca ze wsparciem realizowanym zgodnie z IPD (długość 
trwania zajęć aktywizujących była dostosowywana do potrzeb i możliwości osób z głębokim 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej; wiązało się to z potrzebą wnikliwej obserwacji i 

elastycznego przechodzenia z jednego rodzaju zajęć do drugiego)

pół godziny przeznaczano na aktywność rekreacyjno‐motywującą

pół godziny przeznaczano dla terapeutów i mentorów na dokumentację przebiegu procesu, 
indywidualną obserwację uczestnika projektu i konstruowanie na jej podstawie wniosków 
dotyczących zarówno samych charakteru i rodzaju wsparcia, jak i sytuacji beneficjenta

Za realizację powyższych działań odpowiedzialny był terapeuta oraz mentor.
Terapeuta, zgodnie z zaplanowaną indywidualną ścieżką aktywizacji, sporządzał harmonogram akty-

wizacji, dokładnie określający dni i godziny, w jakich odbywały się zajęcia. Stałość i regularność działań 
była podstawą metodologii wsparcia osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Na 
koniec każdego miesiąca terapeuta wypełniał arkusz oceny uczestnika projektu, w którym odnotowano 
postępy w aktywizacji, bądź ich brak.

Mentor był osobą z  lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Pełnił 
on rolę pomocnika terapeuty. W ramach przygotowania do pełnienia roli mentora, kandydat na to sta-
nowisko uczestniczył w prowadzonym przez trenera pracy szkoleniu w zakresie czynności związanych 
z powierzonymi im zdaniami oraz w zakresie wspierania osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej. Formuła ta, wypracowana w poprzedniej edycji projektu okazała się na tyle skuteczna, iż 
podjęto decyzję o dalszej jej realizacji. Instytucja mentora stanowiła rozwiązanie innowacyjne, mające 
znaczenie nie tylko dla samego procesu wsparcia osób z głębokim stopniem niepełnosprawności inte-
lektualnej, ale też dla samych mentorów. Z osób wymagających wsparcia stawali się osobami udzielają-
cymi go. Ta sytuacja wywołała także pozytywną zmianę postaw rodziców czy opiekunów osób z głębo-
kim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, uwiarygodniając skuteczność prowadzonych działań 
i pozytywnie oddziałując na poziom motywacji do zmian.

Zadanie mentora polegało na udzielaniu osobie z  głęboką niepełnosprawnością intelektualną po-
mocy na niezbędnym poziomie. Jej celem było wspieranie beneficjenta w maksymalnie samodzielnym 
funkcjonowaniu oraz w wykonywaniu czynności przewidzianych na stanowisku pracy. W sposób szcze-
gólny koncentrowano się na wypracowaniu takich form wspierania opiekuńczego i czynnościach pracy, 
aby nie zastępować i nie wyręczać osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, lecz inicjować 
działania oraz zachęcać do ich wykonywania, stymulując wysiłek samodzielności przy jednoczesnym na-
gradzaniu za osiągnięte efekty.
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Uczenie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną konkretnej umiejętności oraz jej trenowa-
nie w celu utrwalenia i generalizacji obejmowało między innymi: 
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Jednym z warunków sukcesu udzielanego wsparcia była też pomoc osobie z głęboką 

niepełnosprawnością w koncentracji na działaniu oraz pozytywne wzmacnianie jej wysiłków. 

Dla osób pełniących rolę mentora znalezienie się w sytuacji pracy stanowiło 

niezwykle ważny etap w procesie rehabilitacji społecznej i rozwoju osobistym. Do zadań 

mentora należało: 

 wspieranie osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w sytuacji 

pracy - wspieranie terapeuty, 

 pomoc osobie z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w czynnościach 

dnia codziennego - wsparcie indywidualne. 

Praca, którą wykonywały osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną polegała 

na wykonywaniu prostych, na ogół pojedynczych, czynności ruchowych. W zależności  

od stopnia trudności całość pracy wykonywała jedna lub kilka osób. W organizacji pracy 

grupowej każdy uczestnik wykonywał jeden określony element, który stanowił część większej 

całości. 

Pracę wykonywano w jednakowych odstępach czasu - określonych dniach tygodnia  

i godzinach, z tymi samymi terapeutami i mentorami. W przypadku osób z głębokim 

stopniem niepełnosprawności intelektualnej doświadczenie pracy spełniało wielorakie 

funkcje. Systematyczne ćwiczenia funkcjonalne skutkowały opanowaniem nowych czynności 

lub sprawniejszym wykonywaniem czynności już znanych. Zmianie ulegało też postrzeganie 

osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności. Pozwalało to na weryfikację oczekiwań 

szczegółowe przygotowanie warunków do jej wykonywania 

specyficzne przygotowanie do jej wykonywania, demonstrację czynności, wielokrotne 
powtarzanie i korygowanie 

ciągłe, elastyczne wspieranie, monitorowanie tempa i jakości wykonania

wspieranie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie działania

Jednym z warunków sukcesu udzielanego wsparcia była też pomoc osobie z głęboką niepełnospraw-
nością w koncentracji na działaniu oraz pozytywne wzmacnianie jej wysiłków.

Dla osób pełniących rolę mentora znalezienie się w sytuacji pracy stanowiło niezwykle ważny etap 
w procesie rehabilitacji społecznej i rozwoju osobistym. Do zadań mentora należało:

•  wspieranie osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w sytuacji pracy – wspie-
ranie terapeuty,

•  pomoc osobie z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w czynnościach dnia co-
dziennego – wsparcie indywidualne.

Praca, którą wykonywały osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną polegała na wykony-
waniu prostych, na ogół pojedynczych, czynności ruchowych. W zależności od stopnia trudności całość 
pracy wykonywała jedna lub kilka osób. W organizacji pracy grupowej każdy uczestnik wykonywał jeden 
określony element, który stanowił część większej całości.

Pracę wykonywano w  jednakowych odstępach czasu – określonych dniach tygodnia i  godzinach, 
z tymi samymi terapeutami i mentorami. W przypadku osób z głębokim stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej doświadczenie pracy spełniało wielorakie funkcje. Systematyczne ćwiczenia funkcjonalne 
skutkowały opanowaniem nowych czynności lub sprawniejszym wykonywaniem czynności już znanych. 
Zmianie ulegało też postrzeganie osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności. Pozwalało to na we-
ryfikację oczekiwań płynących wobec niej ze strony terapeutów i  rodziców. Regularnie wykonywana, 
indywidualnie zaplanowana, celowa aktywność, prowadząca do powstania wytworu, skutkowała rów-
nież pozytywnymi zmianami w sferze emocjonalnej i motywacyjnej. U beneficjentów zwiększał się po-
ziom koncentracji uwagi. Zaobserwować można było też poprawę w funkcjonowaniu zmysłowym oraz 
w umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych.

9.5.  Organizacja pracy osób z głębokim stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej

Wykonywanie pracy związane jest z koncentracją na osiągnięciu założonego celu. Dla realizacji celu 
niezbędne jest wywiązywanie się z zadań prowadzących do niego. Osiągnięcia na tym polu motywują 
do powtarzania oraz doskonalenia czynności związanych z pracą. Nietrafny dobór zadań, zbyt wysokie 
wymagania, niewłaściwe podejście do osoby niepełnosprawnej mogą powodować utratę jej motywacji 
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i skutkować niechęcią, do uczenia się i wykonywania zaplanowanych czynności. W celu uniknięcia lub 
ryzyka niewłaściwego doboru zadań, i możliwością doświadczenia porażki, należy dopasować zadania 
do wykonującej je osoby.

Schemat organizacji pracy osoby z głęboką niepełnosprawnością składał się z następujących etapów:
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schemat 5. Schemat organizacji pracy osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną 

 

W analizowanym projekcie miejsce wykonywania pracy przez niepełnosprawnych 

beneficjentów organizowano poza miejscem codziennych ich zajęć. Sprzyjało to oddzieleniu 

dwóch sfer życia: prywatnej i publicznej, jak również uaktywnieniu ruchowemu i aktywizacji 

społecznej. Dla budowania poczucia bezpieczeństwa i ograniczania lęku zdecydowano, że 

praca będzie odbywać w stałym, znanym i przewidywalnym miejscu. Zasadzie stałości 

podlegało też stanowisko pracy. Materiały umieszczone były zawsze w tym samym miejscu 

tak, by osoba wykonująca pracę miała możliwość uczenia się i zapamiętywania. Ważnym 

elementem tego procesu było też porządkowanie miejsca pracy. Organizacja stanowiska 

spełniała wymogi związane z zaleceniami fizjoterapeuty i normami ergonomii, a przede 

wszystkim zapewniała bezpieczeństwo i komfort pracy. Do stałych czynności wykonywanych 

przez beneficjentów zaliczono też przebieranie się w robocze ubrania czy fartuchy, wkładanie 

rękawic i odpowiedniego obuwia. 

Podczas tworzenia grafiku pracy dla osoby z głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną zawsze należy uwzględnić ich ograniczone możliwości skupienia uwagi.  

W aktywności tej grupy osób często przeważa uwaga mimowolna, skutkująca trudnościami  

w koncentrowaniu  się na proponowanych przez terapeutę czynnościach. Należy pamiętać,  

iż czas skupienia uwagi jest krótki. Docelowo ciągła praca może trwać od kilkudziesięciu 

minut maksymalnie do godziny, z koniecznością stosowania przerw. 
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Schemat 5. Schemat organizacji pracy osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

W analizowanym projekcie miejsce wykonywania pracy przez niepełnosprawnych beneficjentów or-
ganizowano poza miejscem codziennych ich zajęć. Sprzyjało to oddzieleniu dwóch sfer życia: prywatnej 
i  publicznej, jak również uaktywnieniu ruchowemu i  aktywizacji społecznej. Dla budowania poczucia 
bezpieczeństwa i ograniczania lęku zdecydowano, że praca będzie odbywać w stałym, znanym i przewi-
dywalnym miejscu. Zasadzie stałości podlegało też stanowisko pracy. Materiały umieszczone były zawsze 
w tym samym miejscu tak, by osoba wykonująca pracę miała możliwość uczenia się i zapamiętywania. 
Ważnym elementem tego procesu było też porządkowanie miejsca pracy. Organizacja stanowiska speł-
niała wymogi związane z zaleceniami fizjoterapeuty i normami ergonomii, a przede wszystkim zapewnia-
ła bezpieczeństwo i komfort pracy. Do stałych czynności wykonywanych przez beneficjentów zaliczono 
też przebieranie się w robocze ubrania czy fartuchy, wkładanie rękawic i odpowiedniego obuwia.

Podczas tworzenia grafiku pracy dla osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zawsze na-
leży uwzględnić ich ograniczone możliwości skupienia uwagi. W aktywności tej grupy osób często prze-
waża uwaga mimowolna, skutkująca trudnościami w koncentrowaniu się na proponowanych przez te-
rapeutę czynnościach. Należy pamiętać, iż czas skupienia uwagi jest krótki. Docelowo ciągła praca może 
trwać od kilkudziesięciu minut maksymalnie do godziny, z koniecznością stosowania przerw.

W  skład zespołu pracującego z  osobą z  głęboką niepełnosprawnością intelektualną każdorazowo 
wchodził mentor i terapeuta. To jednak terapeuta pełnił wiodącą rolę w procesie aktywizacji. Dokonywał 
on diagnozy osoby z głęboką niepełnosprawnością pod kątem oceny jej potencjału i możliwości pod-
jęcia czynności zawodowych. W trakcie wykonywania pracy oceniał też rodzaj i zakres udzielanej pomo-
cy, a także zakres pracy mentora. Do zadań terapeuty należało tworzenie miejsca pracy, przygotowanie 
pomieszczenia, a następnie dobranie osobie z niepełnosprawnością zadań, których wykonanie będzie 
częścią całego „cyklu produkcji”.

Wybrane przez terapeutę zadanie musiało być wielokrotnie wspólnie przećwiczone. Do pomocy włą-
czano też mentora. W miarę opanowywania przez osobę z niepełnosprawnością umiejętności wykony-
wania zadań wycofywano wsparcie. Równocześnie dbano o to by wymagania względem beneficjenta 
nie przekraczały jego zdolności wykonawczych i psychofizycznych, a czas nauki, liczba powtórzeń i sto-
pień trudności zadania dostosowany był do predyspozycji i możliwości osoby z niepełnosprawnością. 
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10.  FORMY WSPARCIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOśCIĄ INTELEKTUALNĄ

Problemy i ograniczenia, doświadczane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną na ogół po-
strzega się w kategoriach konsekwencji ich dysfunkcji. Tymczasem, mogą one również stanowić efekt 
niewłaściwej postawy otoczenia, wynikającej przede wszystkim z niewiedzy, braku świadomości czy na-
dopiekuńczości. Przygotowanie bliskich do wspierania aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczno-zawodowym stanowi więc niezbędny warunek dla pomyślności pro-
cesu aktywizacji. Z tych powodów w ramach projektu zorganizowano grupowe wsparcie warsztatowe 
dla osób z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego celem była zmiana 
postaw rodzin i opiekunów, tak by skutecznie mogli oni wspomagać rozwój zawodowy swoich pod-
opiecznych. Wsparcie to realizowane było w formule 2-dniowych warsztatów. Założono, że ich tematyka 
zostanie określona na podstawie rozeznania potrzeb, przy czym każdorazowo musiały być one związane 
z kwestią wspierania dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnym życiu. Za przykła-
dowe tematy przyjęto:

• problematykę agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną
• problematykę mediacji oraz rozwiązywania konfliktów
• seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
• problematykę mechanizmów powstawania sytuacji stresowych oraz nauki technik relaksacji
• metody i formy pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną
• problemy rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną
• dieta osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi
• aspekty prawne związane z niepełnosprawnością
• zatrudnienie osób niepełnosprawnych a kwestie socjalne
• system orzecznictwa.
W ramach projektu zaplanowano, iż w warsztatach weźmie udział 350 osób z otoczenia osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną.
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11. REALIZACJA ZAŁOŻONYCH REZUTLATÓW

W analizowanym projekcie założono osiągnięcie szeregu efektów realizowanych działań. Zaplanowano i osią-

gnięto następujące rezultaty twarde25 w odniesieniu do grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną umiarko-

waną, znaczną i głęboką:
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Wykres 1. Wartości zrealizowanych wskaźników w podziale na płeć beneficjentów na dzień 30.11.2014 r.
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Ze sprawozdawczości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że za-
łożone w projekcie rezultaty zostaną osiągnięte. 
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12. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

Projekt opierał się na wieloletnich doświadczeniach współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym w  obszarze akty-

wizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt ten niewątpliwie przyczynił się 

zweryfikowania stereotypu na temat niezdolności do pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Większość 

dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji projektu wpisuje się w zasady Kodeksu Dobrej Praktyki w zakre-

sie zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustanowionego przez Prezydium Parlamentu Europejskiego26.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną jest złożonym, długotrwałym i wieloetapowym 

procesem. Z tych powodów niezbędne jest zapewnienie w  jej ramach odpowiedniego, co do zakresu i metodyki, 

wsparcia. Jego niezbędnymi składnikami powinny być: pomoc w  ocenie możliwości zawodowych, poradnictwo 

o  charakterze psychologicznym i  zawodowym, instruktaż w  zakresie opanowania umiejętności istotnych w  zawo-

dowym funkcjonowaniu czy zadbanie o odpowiednie przystosowanie miejsca i stanowiska pracy. Wyliczenie to nie 

wyczerpuje wszystkich realizowanych w projekcie działań, a jedynie podkreśla najistotniejsze z nich. Z tego punktu 

widzenia dobre praktyki określić można jako sprawdzony i efektywny sposób pracy z osobą z niepełnosprawnością, 

zwiększający szansę na jej pomyślną aktywizację zawodową.

Należy podkreślić, że poniższy katalog zawiera rozwinięcie w poprzedzającym go tekście, a dobre praktyki będą-

ce wynikiem analizowanego projektu, realizują kluczowe zasady zatrudnienia wspomaganego27.

Zatrudnienie wspomagane, rozumiane jest w projekcie jako kompleksowy instrument wspierania aktywności 

zawodowej osób z niepełnosprawnością. Jego założenia bazują na podmiotowym, indywidualnym podejściu do 

osoby, akcentując jej potencjał i minimalizując ograniczenia spowodowane jej trudnościami. Usługa zatrudnienia 

wspomaganego koresponduje też z  Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, która podkreśla poszanowanie 

godności osobistej oraz autonomii i swobody wyborów.

Wykorzystanie zatrudnienia wspomaganego w Polsce realizowane jest głównie przez organizacje pozarządo-

we. Usługa ta, będąc jedną z najskuteczniejszych form aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością nie jest 

jednak ujednolicona i posiada swoje rozmaite formy. Realizacja niniejszego projektu stanowi odpowiedź na naglącą 

potrzebę budowy modelu zatrudniania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przyjęta 

metodologia wsparcia wpisuje się w cechy zatrudnienia wspomaganego, którymi są: 
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W projekcie założono, że cały proces aktywizacji zawodowej osób  

z niepełnosprawnością intelektualną będzie odbywać się w warunkach otwartego rynku pracy. 

Stąd też wszystkie jej formy - indywidualne zajęcia praktyczne w zakładzie pracy, staże 

rehabilitacyjne czy wreszcie zatrudnienie wspomagane - zostały podporządkowane tej regule. 

W efekcie udzielonego wsparcia beneficjenci projektu mieli nie tylko szansę na poznanie 
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równe zatrudnienie na otwartym rynku pracy

równa płaca według bieżącej stawki rynkowej

wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy

Równe zatrudnienie na otwartym rynku pracy

Schemat 6. Cechy zatrudnienia wspomaganego. Opracowanie własne na podstawie: Koncepcja zatrudnienia 
wspomaganego; http://www.centrumdzwoni.pl/materialy-dla-kadry-merytorycznej/zatrudnienie-wspomagane

26 Kodeks dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych – decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 
22.06.2005 roku.
27 Zakrzewska M., Koncepcja zatrudnienia wspomaganego, W: Raport „Centrum DZWONI. Niepubliczna agencja doradztwa zawodowego 
i pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2012.
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W projekcie założono, że cały proces aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną będzie odbywać się w warunkach otwartego rynku pracy. Stąd też wszystkie jej formy – indywidualne 
zajęcia praktyczne w zakładzie pracy, staże rehabilitacyjne czy wreszcie zatrudnienie wspomagane – zo-
stały podporządkowane tej regule. W efekcie udzielonego wsparcia beneficjenci projektu mieli nie tylko 
szansę na poznanie reguł procesu aktywizacji zawodowej, ale i wypróbowanie ich w praktyce. Części 
z beneficjentów udało się znaleźć zatrudnienie. 

DOROTA DĄBROWSKA

Forma wsparcia: staż/zatrudnienie  na stanowisku: pomoc kuchenna
Miejsce: Bar Mleczny przy Mozarcie w Iławie (Centrum Konferencyjno-Bankietowe Henryk Wejner, Iła-

wa, ul. Wyszyńskiego 39)
Zakres obowiązków: zmywanie/obsługa zmywarki do naczyń, wycieranie stolików, uzupełnianie ko-

szyków z chlebem, pojemniczków na przyprawy, dbanie o porządek w zmywalni i pomieszczeniach ku-
chennych, obieranie, mycie, krojenie produktów

Termin: staż 14.01.2014-14.04.2014, zatrudnienie od 15.04.2014 (1/2 etatu)28

28 Informacje ze strony internetowej projektu; źródło: http://odwaznidopracy.wordpress.com/strona-glowna-5/
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SŁAWOMIR WITKOWSKI

Forma wsparcia: staż/zatrudnienie, na stanowisku robotnik gospodarczy (staż), robotnik placowy (zatrudnienie)

Miejsce: Agencja Celna w Iławie (Pracodawca: „MEGA LUX” Klaudia Babczyńska, Malbork, ul. Akacjowa 3)

Zakres obowiązków: zamiatanie posesji wokół urzędu i  placów odpraw, grabienie liści, zbieranie śmieci/od-

padów, koszenie trawy – obsługa sprzętu, usuwanie chwastów, zimą – odśnieżanie, skuwanie lodu, posypywanie 

piachem, solą

Termin: staż 07.01.2014-07.04.2014, zatrudnienie od 08.04.2014 (1/2 etatu)29

29 Informacje ze strony internetowej projektu; źródło: http://odwaznidopracy.wordpress.com/strona-glowna-5/
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ANNA BINEK

Forma wsparcia: praktyka/staż/zatrudnienie

Miejsce: Piekarnia GS Samopomoc Chłopska w Iławie (ul. Grudziądzka 71)

Stanowisko: pomoc piekarza – krojenie i pakowanie chleba, mycie koszy i foremek do pieczywa, formowanie 

bułek/wkładanie do foremek, mielenie, ważenie i pakowanie bułki tartej, dbanie o porządek na stanowisku pracy 

i w pomieszczeniach socjalnych.

Od 15 kwietnia 2014 r. realizowała 5-miesięczny staż na stanowisku pomocy kuchennej w Firmie Gastronomicz-

nej KUCHAREK w Iławie. Po stażu planowane były min. 2 m-ce zatrudnienia30.

 

Także aktywizacja zawodowa osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej realizo-
wana była w ramach otwartego rynku pracy. Wsparcie dla tej grupy polegało na zorganizowaniu indy-
widualnego stanowiska pracy, podporządkowanego między innymi produkcji podpałek ekologicznych 
K-Lumet. To innowacyjne rozwiązanie zostało oparte o franczyzę społeczną, zorientowaną na zwalczanie 
nierówności poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Realizowana w projekcie działalność wytwórcza, w postaci produkcji podpałki, trafiła do naszego kraju 
w 2010 roku za sprawą jarosławskiego Koła PSOUU, które posiada wyłączne prawa na terenie Polski do 
produkcji i sprzedaży podpałek oraz możliwość budowania sieci producenckiej. Właścicielem wszelkich 
praw związanych z produktem jest szwajcarska fundacja Les Perce Neige. Stamtąd też pochodzi pomysł.

Określona franczyzą technologia wytwarzania podpałki, pozwala na wykonywanie jej przez osoby 
o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Roz-
wiązanie to umożliwia zatem efektywną rehabilitację zarówno w wymiarze społecznym, jak i zawodo-
wym. Poprzez wytwarzanie społecznie użytecznych produktów beneficjenci projektu mieli unikatową 
szansę uczestnictwa w rynku pracy. 

30 Informacje ze strony internetowej projektu; źródło: http://odwaznidopracy.wordpress.com/strona-glowna-5/
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oparte o franczyzę społeczną, zorientowaną na zwalczanie nierówności poprzez tworzenie 

miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Realizowana w projekcie działalność wytwórcza, w postaci produkcji podpałki, trafiła 

do naszego kraju w 2010 roku za sprawą jarosławskiego Koła PSOUU, które posiada 

wyłączne prawa na terenie Polski do produkcji i sprzedaży podpałek oraz możliwość 

budowania sieci producenckiej. Właścicielem wszelkich praw związanych z produktem jest 

szwajcarska fundacja Les Perce Neige. Stamtąd też pochodzi pomysł. 

Określona franczyzą technologia wytwarzania podpałki, pozwala na wykonywanie jej 

przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną. Rozwiązanie to umożliwia zatem efektywną rehabilitację 

zarówno w wymiarze społecznym, jak i zawodowym. Poprzez wytwarzanie społecznie 

użytecznych produktów beneficjenci projektu mieli unikatową szansę uczestnictwa w rynku 

pracy.  

 

 Realizacja tej cechy, zakładającej wynagradzanie pracowników z niepełnosprawnością  

według takich samych stawek, jakie obowiązują pracowników pełnosprawnych, jest zadaniem 

trudnym. Realizacja tego postulatu podlega bowiem regulacjom prawnym w zakresie prawa 

pracy. Zrównanie warunków wynagradzania stanowi jednak istotny czynnik warunkujący 

pomyślność procesu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Umożliwia bowiem 

doświadczenie swoistej nagrody za trud wniesiony przez osobę z niepełnosprawnością  

w proces aktywizacji. Uzasadnia też jej sens.  

Otrzymywanie wynagrodzenia za pracę jest nieodłącznym składnikiem roli 

pracownika. Z tego powodu, dla beneficjentów wykonujących pracę - niezależnie czy zadanie 

realizowane było w formie stażu rehabilitacyjnego czy zatrudnienia wspomaganego - 

przewidziano wynagrodzenie. O ile w przypadku zatrudnienia wynagrodzenie beneficjenta 

regulowane było przepisami prawa pracy - beneficjenci zatrudniani byli bowiem na podstawie 

umów o pracę bądź umów cywilno-prawnych, o tyle w przypadku staży rehabilitacyjnych 

zapewniono wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego w wysokości 1 269,60 brutto za 

każdy odbyty miesiąc stażu. Wynagrodzenie to wypłacane było na wskazane przez 

beneficjenta konto bankowe lub, na jego prośbę, do rąk własnych.  

Równa płaca według bieżącej stawki rynkowej

Realizacja tej cechy, zakładającej wynagradzanie pracowników z niepełnosprawnością według takich 
samych stawek, jakie obowiązują pracowników pełnosprawnych, jest zadaniem trudnym. Realizacja tego 
postulatu podlega bowiem regulacjom prawnym w zakresie prawa pracy. Zrównanie warunków wyna-
gradzania stanowi jednak istotny czynnik warunkujący pomyślność procesu aktywizacji zawodowej osób 
z  niepełnosprawnością. Umożliwia bowiem doświadczenie swoistej nagrody za trud wniesiony przez 
osobę z niepełnosprawnością w proces aktywizacji. Uzasadnia też jej sens. 

Otrzymywanie wynagrodzenia za pracę jest nieodłącznym składnikiem roli pracownika. Z tego po-
wodu, dla beneficjentów wykonujących pracę – niezależnie czy zadanie realizowane było w formie stażu 
rehabilitacyjnego czy zatrudnienia wspomaganego – przewidziano wynagrodzenie. O ile w przypadku 
zatrudnienia wynagrodzenie beneficjenta regulowane było przepisami prawa pracy – beneficjenci za-
trudniani byli bowiem na podstawie umów o pracę bądź umów cywilno-prawnych, o tyle w przypad-
ku staży rehabilitacyjnych zapewniono wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego w wysokości 
1269,60 brutto za każdy odbyty miesiąc stażu. Wynagrodzenie to wypłacane było na wskazane przez 
beneficjenta konto bankowe lub, na jego prośbę, do rąk własnych. 

Działanie to pozwalało beneficjentom na doświadczenie powiązania pracy z płacą. Miało też charak-
ter motywacyjny oraz sprzyjało kształtowaniu świadomości własnej wartości, np.

SŁAWOMIR WITKOWSKI

Po odbyciu stażu i w trakcie trwania zatrudnienia na ½ etatu deklarował, że jest szczęśliwy, że zapracował na 

własny telewizor i dvd!31.

KRZYSZTOF GUGAŁA

Po odbyciu praktyki i stażu podkreślał, że za pierwszą wypłatę zrealizował jedno ze swoich marzeń: kupił smart-

fona, którego systematycznie oglądał od kilku tygodni32.
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Działanie to pozwalało beneficjentom na doświadczenie powiązania pracy z płacą. 

Miało też charakter motywacyjny oraz sprzyjało kształtowaniu świadomości własnej 

wartości, np. 

 

SŁAWOMIR WITKOWSKI 

 

Po odbyciu stażu i w trakcie trwania zatrudnienia na ½ etatu deklarował, że jest szczęśliwy, 

że zapracował na własny telewizor i dvd!31 

 

KRZYSZTOF GUGAŁA 

 

Po odbyciu praktyki i stażu podkreślał, że za pierwszą wypłatę zrealizował jedno ze swoich 

marzeń: kupił smartfona, którego systematycznie oglądał od kilku tygodni32. 

 

 

 

Wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia jest jedną  

z najważniejszych charakterystyk zatrudnienia wspomaganego. Jego dopełnieniem jest 

koncentrowanie się na zasobach, a nie ograniczeniach jednostki. Indywidualne podejście, 

akcentujące potencjał osoby i starające się minimalizować ograniczenia jej sprawności 

pozwala pomyślnie prowadzić proces aktywizacji zawodowej. Realizację tej zasady można 

odnaleźć w przyjętej w projekcie, praktyce dobierania osoby do miejsca pracy, a nie miejsca 

pracy do osoby. Służyło temu organizowanie indywidualnych zajęć praktycznych w zakładzie 

pracy, staży rehabilitacyjnych oraz indywidualnych stanowisk pracy dla osób z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną. W ramach każdego z tych działań osobie  

z niepełnosprawnością gwarantowane było wsparcie - trenera pracy lub terapeuty i mentora - 

w przypadku osób z głębokim stopniem niepełnosprawności. Jego celem była pomoc 
                                                            
31 informacje ze strony internetowej projektu; źródło: http://odwaznidopracy.wordpress.com/strona‐glowna‐5/ 
32 informacje ze strony internetowej projektu; źródło: http://odwaznidopracy.wordpress.com/strona‐glowna‐5/ 

Wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy

Wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia jest jedną z najważniejszych charak-

terystyk zatrudnienia wspomaganego. Jego dopełnieniem jest koncentrowanie się na zasobach, a nie ogranicze-

niach jednostki. Indywidualne podejście, akcentujące potencjał osoby i starające się minimalizować ograniczenia 

jej sprawności pozwala pomyślnie prowadzić proces aktywizacji zawodowej. Realizację tej zasady można odnaleźć 

w przyjętej w projekcie, praktyce dobierania osoby do miejsca pracy, a nie miejsca pracy do osoby. Służyło temu 

organizowanie indywidualnych zajęć praktycznych w zakładzie pracy, staży rehabilitacyjnych oraz indywidualnych 

stanowisk pracy dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W ramach każdego z tych działań osobie 

31 Informacje ze strony internetowej projektu; źródło: http://odwaznidopracy.wordpress.com/strona-glowna-5/
32 Informacje ze strony internetowej projektu; źródło: http://odwaznidopracy.wordpress.com/strona-glowna-5/
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z niepełnosprawnością gwarantowane było wsparcie – trenera pracy lub terapeuty i mentora – w przypadku osób 

z głębokim stopniem niepełnosprawności. Jego celem była pomoc beneficjentom w uzyskiwaniu samodzielności. 

Trener pracy nie wyręczał osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu działań czy wywiązywaniu się z obowiąz-

ków. Był jej towarzyszem w procesie zmian. Uczył osobę z niepełnosprawnością wykonywania zadań, wspierał w ich 

realizacji, motywował i wycofywał się w miarę uzyskiwania postępów. Trener pracy pomagał też osobie z niepeł-

nosprawnością wejść w nowe środowisko – środowisko pracy. Zapewniał jej poczucie pewności w nowych, często 

stresujących warunkach, a jeśli wymagała tego sytuacja pośredniczył w kontaktach z przełożonymi i współpracow-

nikami. 

Niezwykle ważnym aspektem działalności trenera pracy było przybliżenie współpracownikom i przełożonym 

specyfiki niepełnosprawności intelektualnej. Ułatwiało to przełamywanie stereotypów. Usprawniało to także ko-

munikację pomiędzy niepełnosprawnym pracownikiem i współpracownikami, zwiększając tym samym szansę na 

zapobieganie ewentualnym nieporozumieniom i konfliktom. 

Trener pracy pełnił też szczególną rolę w procesie utrzymania pracy przez osobę z niepełnosprawnością inte-

lektualną. Monitorował on sytuację beneficjenta oraz zapewniał mu doraźne wsparcie w sytuacji, gdy było ono 

niezbędne. Te działania trenera pracy niejednokrotnie stanowiły czynnik przesądzający o możliwości utrzymania 

przez osobę z niepełnosprawnością zatrudnienia i zapewniający trwałości efektów całego, podporządkowanemu 

zatrudnieniu, wsparcia. Zgodne jest to z głównymi założeniami wspierania zatrudnienia, na które składają się nastę-

pujące działania:
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beneficjentom w uzyskiwaniu samodzielności. Trener pracy nie wyręczał osoby  

z niepełnosprawnością w wykonywaniu działań czy wywiązywaniu się z obowiązków. Był jej 

towarzyszem w procesie zmian. Uczył osobę z niepełnosprawnością wykonywania zadań, 

wspierał w ich realizacji, motywował i wycofywał się w miarę uzyskiwania postępów. Trener 

pracy pomagał też osobie z niepełnosprawnością wejść w nowe środowisko - środowisko 

pracy. Zapewniał jej poczucie pewności w nowych, często stresujących warunkach, a jeśli 

wymagała tego sytuacja pośredniczył w kontaktach z przełożonymi i współpracownikami.  

Niezwykle ważnym aspektem działalności trenera pracy było przybliżenie 

współpracownikom i przełożonym specyfiki niepełnosprawności intelektualnej. Ułatwiało to 

przełamywanie stereotypów. Usprawniało to także komunikację pomiędzy niepełnosprawnym 

pracownikiem i współpracownikami, zwiększając tym samym szansę na zapobieganie 

ewentualnym nieporozumieniom i konfliktom.  

Trener pracy pełnił też szczególną rolę w procesie utrzymania pracy przez osobę 

z niepełnosprawnością intelektualną. Monitorował on sytuację beneficjenta oraz zapewniał 

mu doraźne wsparcia w sytuacji, gdy było ono niezbędne. Te działania trenera pracy 

niejednokrotnie stanowiły czynnik przesądzający o możliwości utrzymania przez osobę 

z niepełnosprawnością zatrudnienia i zapewniający trwałości efektów całego, 

podporządkowanemu zatrudnieniu, wsparcia. Zgodne jest to z głównymi założeniami 

wspierania zatrudnienia, na które składają się następujące działania: 

 

Rysunek 2. Model zatrudnienia wspomaganego, za: http://www.centrumdzwoni.pl/materialy‐dla‐kadry‐

merytorycznej/zatrudnienie‐wspomagane 

 

Projekt ,,Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 

oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” stanowi także przykład realizacji  

w praktyce cech szczegółowych zatrudnienia wspomaganego, którymi są: 

 

zatrudnić  wyszkolić  utrzymać

Rysunek 2. Model zatrudnienia wspomaganego  
za: http://www.centrumdzwoni.pl/materialy-dla-kadry-merytorycznej/zatrudnienie-wspomagane

Projekt ,,Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz głę-
bokim stopniem upośledzenia umysłowego III” stanowi także przykład realizacji w praktyce cech szcze-
gółowych zatrudnienia wspomaganego, którymi są:
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Rysunek 3. Cechy szczegółowe zatrudnienia wspomaganego. Opracowanie własne na podstawie 

http://www.centrumdzwoni.pl/materialy‐dla‐kadry‐merytorycznej/zatrudnienie‐wspomagane 

 

 

 

Realizacją tej zasady było oferowane w projekcie wsparcie, każdorazowo dostosowane do 

jednostkowych potrzeb i możliwości. Większość z prowadzonych działań opierała się  

o indywidualną współpracę osoby z niepełnosprawnością ze specjalistą: trenerem pracy, 

psychologiem, doradcą zawodowym, mentorem czy terapeutą 

 

 

CECHY 
SZCZEGÓŁOWE 
ZATRUDNIENIA 

WSPOMAGANEGO

indywidualność

ścisłe 
dopasowanie

samostanowienie

świadomy wybórupodmiotowienie

poufność

elastyczność

INDYWIDUALNOŚĆ

w zatrudnieniu wspomaganym każda osoba postrzegana jest jako odrębna jednostka
posiadająca własne zainteresowania, upodobania czy doświadczenia życiowe

ŚCISŁE DOPASOWANIE

działania w ramach zatrudnienia wspomaganego są zawsze dostosowane do możliwości 
i potencjału indywidualnego danej osoby

Rysunek 3. Cechy szczegółowe zatrudnienia wspomaganego. Opracowanie własne na podstawie  
http://www.centrumdzwoni.pl/materialy-dla-kadry-merytorycznej/zatrudnienie-wspomagane
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Rysunek 3. Cechy szczegółowe zatrudnienia wspomaganego. Opracowanie własne na podstawie 

http://www.centrumdzwoni.pl/materialy‐dla‐kadry‐merytorycznej/zatrudnienie‐wspomagane 
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jednostkowych potrzeb i możliwości. Większość z prowadzonych działań opierała się  

o indywidualną współpracę osoby z niepełnosprawnością ze specjalistą: trenerem pracy, 

psychologiem, doradcą zawodowym, mentorem czy terapeutą 
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posiadająca własne zainteresowania, upodobania czy doświadczenia życiowe

ŚCISŁE DOPASOWANIE

działania w ramach zatrudnienia wspomaganego są zawsze dostosowane do możliwości 
i potencjału indywidualnego danej osoby

Realizacją tej zasady było oferowane w projekcie wsparcie, każdorazowo dostosowane do jednostko-
wych potrzeb i możliwości. Większość z prowadzonych działań opierała się na indywidualnej współpracy 
osoby z niepełnosprawnością ze specjalistą: trenerem pracy, psychologiem, doradcą zawodowym, men-
torem czy terapeutą.
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Rysunek 3. Cechy szczegółowe zatrudnienia wspomaganego. Opracowanie własne na podstawie 

http://www.centrumdzwoni.pl/materialy‐dla‐kadry‐merytorycznej/zatrudnienie‐wspomagane 
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o indywidualną współpracę osoby z niepełnosprawnością ze specjalistą: trenerem pracy, 

psychologiem, doradcą zawodowym, mentorem czy terapeutą 
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w zatrudnieniu wspomaganym każda osoba postrzegana jest jako odrębna jednostka
posiadająca własne zainteresowania, upodobania czy doświadczenia życiowe

ŚCISŁE DOPASOWANIE

działania w ramach zatrudnienia wspomaganego są zawsze dostosowane do możliwości 
i potencjału indywidualnego danej osoby

Cechę ,,ścisłego dopasowania” można odnaleźć chociażby w przyjętej w projekcie metodologii two-
rzenia Indywidualnych Planów Działania. Opracowanie IPD wymagało bowiem kompleksowej diagnozy, 
obejmującej wszystkie istotne charakterystyki osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto IPD 
każdorazowo zawierał katalog czynności, planowanych dla aktywizacji zawodowej konkretnej osoby, 
a także etapy ich realizacji. Opracowywany był on wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, zapewniając 
jej tym samym możliwość ustosunkowania się do oceny jej możliwości i potrzeb zawodowych. Dzięki 
temu osoba z niepełnosprawnością otrzymywała również możliwość ponoszenia odpowiedzialności za 
realizację IPD, ważną z punktu widzenia pomyślności procesu aktywizacji. 
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Cechę ,,ścisłego dopasowania” można odnaleźć chociażby w przyjętej w projekcie 

metodologii tworzenia Indywidualnych Planów Działania. Opracowanie IPD wymagało 

bowiem kompleksowej diagnozy, obejmującej wszystkie istotne charakterystyki osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto IPD każdorazowo zawierał katalog czynności, 

planowanych dla aktywizacji zawodowej konkretnej osoby, a także etapy ich realizacji. 

Opracowywany był on wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, zapewniając jej tym samym 

możliwość ustosunkowania się do oceny jej możliwości i potrzeb zawodowych. Dzięki temu 

osoba z niepełnosprawnością otrzymywała również możliwość ponoszenia odpowiedzialności 

za realizację IPD, ważną z punktu widzenia pomyślności procesu aktywizacji.  

 

 

Realizację tej zasady również odnaleźć można w Indywidualnym Planie Działania. W jego 

ramach określano bowiem najbardziej odpowiednie dla danej osoby zawody, stanowiska czy 

czynności zawodowe oraz umożliwiano osobom z niepełnosprawnością dokonywanie wyboru 

zgodnie z ich preferencjami i możliwościami. Dodatkowo w ramach IPD identyfikowano 

mocne i słabe strony beneficjenta, jego predyspozycje zawodowe, możliwości i ograniczenia. 

Umożliwiało to późniejszą pracę nad likwidacją barier w podejmowaniu aktywności, 

wspieranie w rozwiązywaniu problemów oraz naukę umiejętności poszukiwania zatrudnienia.  

 

 

SAMOSTANOWIENIE

zatrudnienie wspomagane pomaga osobom z niepełnosprawnością rozwijać ich zainteresowania 
i preferencje, dokonywać wyborów i określać swój indywidualny plan działań na podstawie 

osobistych przesłanek i konkretnych uwarunkowań

ŚWIADOMY WYBÓR

zatrudnienie wspomagane pomaga osobom z niepełnosprawnością zrozumieć, jakie mają 
możliwości, że swoich wyborów mogą dokonywać zgodnie z własnymi upodobaniami, ale także 

ze świadomością konsekwencji podjętych decyzji

Realizację tej zasady również odnaleźć można w  Indywidualnym Planie Działania. W  jego ramach 
określano bowiem najbardziej odpowiednie dla danej osoby zawody, stanowiska czy czynności zawodo-
we oraz umożliwiano osobom z niepełnosprawnością dokonywanie wyboru zgodnie z ich preferencja-
mi i możliwościami. Dodatkowo w ramach IPD identyfikowano mocne i słabe strony beneficjenta, jego 
predyspozycje zawodowe, możliwości i  ograniczenia. Umożliwiało to późniejszą pracę nad likwidacją 
barier w podejmowaniu aktywności, wspieranie w rozwiązywaniu problemów oraz naukę umiejętności 
poszukiwania zatrudnienia. 
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ze świadomością konsekwencji podjętych decyzji

Uświadomienie beneficjentom ich możliwości, przekonanie ich, że konkretnych wyborów mogą dokonywać 

zgodnie z własnymi upodobaniami oraz nauka ponoszenia konsekwencji za podjęte decyzje stanowiło istotną war-

tość projektu. Bez realizacji tych działań nie możliwe byłoby prowadzenie procesu aktywizacji zawodowej opartej 

na metodologii zatrudnienia wspomaganego. Co więcej, z uwagi na specyfikę niepełnosprawności grupy docelo-

wej projektu, podnoszenie samoświadomości beneficjentów określić można jako warunek konieczny dla możliwo-

ści realizacji wszystkich aktywizujących form wsparcia.

W analizowanym projekcie (obecnej oraz poprzednich edycjach) po raz pierwszy w Polsce osoby z niepełno-

sprawnością intelektualną w stopniu głębokim, otaczane do tej pory wyłącznie opieką, postawione zostały w sy-

tuacji pracy i sprostały jej wymogom. Tej grupie beneficjentów zaoferowano wsparcie w postaci bardzo prostego, 

zaplanowanego działania, według ustalonego harmonogramu, przebiegającego w ściśle określonych warunkach. 

Aktywność ta odbywała się na „stanowisku pracy” i była prowadzona w czteroosobowych zespołach o stałym skła-

dzie: dwie osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, terapeuta oraz jego pomocnik, zwany 

mentorem. W  ten sposób z  każdej z  dwóch osób z  niepełnosprawnością zapewniono indywidualną pomoc. Ta 

innowacyjna forma wsparcia przyczyniła się do obalania stereotypu o niemożliwości nauki osób z głęboką niepeł-

nosprawnością intelektualną. Przekonanie to wydaje się być efektem braku działań, których celem byłoby tworze-

nie odpowiednich warunków do inicjowania, wspierania i  podtrzymywania celowej aktywności tej grupy osób. 

Udowodniono tym samym, że osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej mogą nauczyć się 

prostych, celowych czynności, czy schematów działań, wykonywanych według przyjętego porządku, przez okre-

ślony okres, dających widoczny efekt. Warto zauważyć, że zadania dotyczące wspierania tej grupy beneficjentów 

zostały zaplanowane i przeprowadzone w oparciu o znajomość metodyki nauki i uczenia się osób z głęboką niepeł-

nosprawnością intelektualną. Warto zauważyć, że kolejne etapy tego procesu: przygotowanie osoby do wykonania 

pracy, przygotowanie miejsca pracy oraz jego dostosowanie, monitorowanie tempa i jakości wykonywanych zadań, 

rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie działania oraz zaplanowanie procesu kończenia zadania, 

mogły jednocześnie stanowić początek pracy nad nową umiejętnością. Wzbogacenie procesu uczenia o elementy 

tylko pośrednio związane z wykonywanym zadaniem, ale niezbędne dla jego realizacji (usprawnienie komunikacji, 

nauka wchodzenia w interakcje społeczne, dokonywanie wyborów) prowadziło do nabycia nowych umiejętności. 

Pozwoliło to na prowadzenie procesu aktywizacji nie tylko w sferze związanej z aktywnością zawodową, ale też 

w sferze związanej z funkcjonowaniem społecznym.
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związanej z aktywnością zawodowa, ale też w sferze związanej z funkcjonowaniem 

społecznym. 

 

 

Niemal wszystkie działania podejmowanie w trakcie realizacji projektu podporządkowane 

były realizacji zasady upodmiotowienia beneficjentów. W ten sposób gwarantowano każdej 

osobie z niepełnosprawnością intelektualną możliwość decydowania o sposobie realizacji 

wsparcia. Ponadto specjalną, godną podkreślenia realizacją tej zasady było zatrudnienie na 

stanowisku mentora w projekcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Korespondowało 

to z założeniem, że w projekcie, w możliwie najaktywniejszy sposób, powinny uczestniczyć 

te grupy lub osoby, na których rzecz realizowane są działania33. W ten sposób starano się 

zapewnić także wzrost skuteczności działań zgodnie z przekonaniem, że im lepiej instrument 

wsparcia dostosowany jest do potrzeb grup docelowych, tym większa jego skuteczność. 

Obecność w roli mentora osób z niepełnosprawnością intelektualną miała też wzmacniać  

w niepełnosprawnych beneficjentach projektu i ich rodzicach/opiekunach przekonanie  

o realności i trwałości procesu aktywizacji. 

 

Realizacja tej zasady została zabezpieczona procedurą dotyczącą ochrony danych osobowych, 

za którą odpowiadał specjalista ds. obsługi zasady konkurencyjności i spraw formalno-

prawnych. 

                                                            
33 Zob. Empowerment w projektach innowacyjnych programu operacyjnego kapitał ludzki, KIW, Centrum 
Projektów Europejskich, http://efs.lubuskie.pl/system/obj/2147_Empowerment.pdf 
 

UPODMIOTOWIENIE

korzystając z zatrudnienia wspomaganego osoby z niepełnosprawnością mogą decydować 
o tym, w jaki sposób chcą żyć i jakie pełnić role społeczne.

POUFNOŚĆ

informacje osobiste warunkujące położenie osoby z niepełnosprawnością, a przekazywane do 
jednostki realizującej zatrudnienie wspomagane nigdy nie trafiają do osób trzecich, co wzmaga 
zaufanie i poczucie więzi osoby z niepełnosprawnością ze specjalistami realizującymi zadanie.

Niemal wszystkie działania podejmowanie w trakcie realizacji projektu podporządkowane były realizacji zasady 
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zgodnie z przekonaniem, że im lepiej instrument wsparcia dostosowany jest do potrzeb grup docelowych, tym 

większa jego skuteczność. Obecność w roli mentora osób z niepełnosprawnością intelektualną miała też wzmac-

niać w niepełnosprawnych beneficjentach projektu i ich rodzicach/opiekunach przekonanie o realności i trwałości 

procesu aktywizacji.
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Ta z cech zatrudnienia wspomaganego znalazła między innymi wyraz w przystosowaniu 

miejsca i stanowiska pracy do potrzeb i możliwości beneficjentów. Dla wielu osób  

z niepełnosprawnością intelektualną adaptacja do fizycznego środowiska pracy zgodnie z ich 

potrzebami stanowiła warunek bezpiecznego, efektywnego i komfortowego wykonywania 

zadań zawodowych. Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy każdorazowo miało charakter 

zindywidualizowany. Jego celem było uwzględnienie ograniczeń funkcjonalnych i troska  

o maksymalną ich kompensację. Polegało to na zmianie lub modyfikacji stanowiska pracy, 

zgodnie z potrzebami pracownika z niepełnosprawnością i zasadami ergonomii.  

 

 

 

W ramach wszystkich podejmowanych w projekcie działań starano się uwzględnić powyższą 

zasadę. Jej realizacją było chociażby uwzględnienie w projekcie zasad wynikających  

z polityki równości płci (gender mainstreaming) oraz gwarantowanie otwartego charakteru 

realizowanych w projekcie form wsparcia.  

Oprócz pomyślnej realizacji powyższych zasad, w projekcie wprowadzono również, 

warte promowania, innowacyjne w skali i merytoryce działania, z których za najistotniejsze 

można uznać:  

 

ELASTYCZNOŚĆ

struktura organizacyjna, personel i usługi jednostki realizującej zatrudnienie wspomagane 
mogą elastycznie zmieniać się w zależności od potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

które są objęte wsparciem

DOSTĘPNOŚĆ

osoby z niepełnosprawnościami mają zawsze pełen dostęp do usług, specjalistów i informacji 
oferowanych w ramach zatrudnienia wspomaganego

Ta z cech zatrudnienia wspomaganego znalazła między innymi wyraz w przystosowaniu miejsca i stanowiska 

pracy do potrzeb i możliwości beneficjentów. Dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną adaptacja do 

fizycznego środowiska pracy zgodnie z ich potrzebami stanowiła warunek bezpiecznego, efektywnego i komforto-

wego wykonywania zadań zawodowych. Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy każdorazowo miało charakter 

zindywidualizowany. Jego celem było uwzględnienie ograniczeń funkcjonalnych i troska o maksymalną ich kom-

33 Zob. Empowerment w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, KIW, Centrum Projektów Europejskich, 
http://efs.lubuskie.pl/system/obj/2147_Empowerment.pdf
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W ramach wszystkich podejmowanych w projekcie działań starano się uwzględnić powyższą zasadę. 
Jej realizacją było chociażby uwzględnienie w projekcie zasad wynikających z polityki równości płci (gen-
der mainstreaming) oraz gwarantowanie otwartego charakteru realizowanych w projekcie form wsparcia. 

Oprócz pomyślnej realizacji powyższych zasad, w projekcie wprowadzono również, warte promowa-
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Rolę mentora powierzono 12 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

lub umiarkowanym, które zatrudniono w projekcie jako kadrę merytoryczną. Do zadań 

mentora należało zarówno wspieranie terapeuty w podejmowanych zadaniach, jak również 

wspieranie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w czasie realizacji zadania 

i w czynnościach pracy. Zadanie mentora polegało na udzielaniu osobie z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną pomocy na niezbędnym poziomie, przy jednoczesnym 

wspieraniu jej w maksymalnie samodzielnym funkcjonowaniu oraz w wykonywaniu zadań 

przewidzianych na stanowisku pracy. Koncentrowano się na wypracowaniu takich form 

wspierania, by odejść od tradycyjnego wsparcia opiekuńczego w kierunku wspierania osoby  

z głęboką niepełnosprawnością w postępach w osiąganiu przez nią samodzielności.  Działania 

te miały na celu wzmocnienie poczucie samostanowienia i rozwoju autonomii u osób  

z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Należy podkreślić innowacyjność tego działania 

i realizację w jego ramach zasady empowerment. Osoby pełniące rolę mentora – same 

niejednokrotnie potrzebujące wsparcia, mogły doświadczyć udzielania go innym, tym samym 

uwiarygadniając skuteczność procesu aktywizacji, Poprzez systematyczne, czynne 

uczestnictwo w procesie wsparcia, asystowanie terapeucie, pełnienie odpowiedzialnej roli 

mentorzy mieli szansę rozwinąć swój potencjał we wspieraniu. Korzyści z takiej organizacji 

wsparcia odnosiły zatem obie strony, zarówno mentor, jak i wspierana osoba 

z niepełnosprawnością. 

 

instrument wsparcia w postaci mentora (pomocnika terapeuty) 

indywidualizację oddziaływań 

organizację indywidualnych zajęć praktycznych i staży rehabilitacyjnych 
w zakładach na otwartym rynku pracy

wsparcie oferowane rodzinom/opiekunom osób z niepełnosprawnością

Instrument wsparcia w postaci mentora (pomocnika terapeuty) 
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matyczne, czynne uczestnictwo w procesie wsparcia, asystowanie terapeucie, pełnienie odpowiedzialnej 
roli mentorzy mieli szansę rozwinąć swój potencjał we wspieraniu. Korzyści z takiej organizacji wsparcia 
odnosiły zatem obie strony, zarówno mentor, jak i wspierana osoba z niepełnosprawnością.
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Ważnym aspektem metodologii zatrudniania wspomaganego jest maksymalizowanie  

indywidualizacji oddziaływań w trakcie procesu wsparcia. Podczas realizacji projektu 

przyjęto, że najwyższą efektywnością charakteryzuje się wsparcie o charakterze 

indywidualnym. Jego realizacją było wprowadzenie usługi trenera pracy dla osób 

z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, wspierającego beneficjentów 

podczas indywidualnych zajęć praktycznych, staży rehabilitacyjnych i w ramach zadania 

zatrudnienie wspomagane oraz usługi terapeuty i mentora zaprojektowanej dla dwu-

osobowych zespołów osób z głębokim stopniem niepełnosprawności. Druga z wymienionych 

form stworzyła też możliwość oddziaływań w małych grupach. Pozwoliło to wypracować 

świadomość wspólnej pracy i wspólnego wysiłku, a nawet wspólnej dumy z sukcesu. 

Działanie to miało znaczenie uspołeczniające i powodowało wzrost zachowań adaptacyjnych 

osób  

z niepełnosprawnością. 

 

 

 

Kolejnym, wartym promowania działaniem było organizowanie indywidualnych zajęć 

praktycznych i staży rehabilitacyjnych w zakładach pracy na otwartym rynku pracy. Ten 

instrument wsparcia, wynikał z założenia, że  doświadczenie zawodowe jest obecnie jednym  

z podstawowych warunków zdobycia stałego zatrudnienia, a wyjście osób 

z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy jest najbardziej skuteczną drogą 

przeciwdziałania ich marginalizacji i wykluczeniu. Tym samym projekt odpowiadał na rzadko 

realizowaną potrzebę zdobywania doświadczenia zawodowego osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

 

 

Indywidualizacja oddziaływań 

Organizacja indywidualnych zajęć praktycznych i staży rehabilitacyjnych 
w zakładach na otwartym rynku pracy

Ważnym aspektem metodologii zatrudniania wspomaganego jest maksymalizowanie indywidualiza-
cji oddziaływań w trakcie procesu wsparcia. Podczas realizacji projektu przyjęto, że najwyższą efektywno-
ścią charakteryzuje się wsparcie o charakterze indywidualnym. Jego realizacją było wprowadzenie usługi 
trenera pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, wspierającego be-
neficjentów podczas indywidualnych zajęć praktycznych, staży rehabilitacyjnych i w ramach zadania za-
trudnienie wspomagane oraz usługi terapeuty i mentora zaprojektowanej dla dwuosobowych zespołów 
osób z głębokim stopniem niepełnosprawności. Druga z wymienionych form stworzyła też możliwość 
oddziaływań w małych grupach. Pozwoliło to wypracować świadomość wspólnej pracy i wspólnego wy-
siłku, a nawet wspólnej dumy z  sukcesu. Działanie to miało znaczenie uspołeczniające i powodowało 
wzrost zachowań adaptacyjnych osób z niepełnosprawnością.
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Kolejnym, wartym promowania działaniem było organizowanie indywidualnych zajęć praktycznych 
i  staży rehabilitacyjnych w zakładach pracy na otwartym rynku pracy. Ten instrument wsparcia, wyni-
kał z założenia, że doświadczenie zawodowe jest obecnie jednym z podstawowych warunków zdoby-
cia stałego zatrudnienia, a wyjście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy jest najbardziej 
skuteczną drogą przeciwdziałania ich marginalizacji i wykluczeniu. Tym samym projekt odpowiadał na 
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W działania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną włączono także ich 

najbliższe otoczenie: rodziców bądź faktycznych opiekunów. Wynikało to ze słusznego 

przekonania, iż oddziaływanie na najbliższe otoczenie osób z niepełnosprawnością, mające na 

celu podniesienie jego wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej 

oraz specyfiki samej niepełnosprawności, przyczynia się do zwiększania potencjału 

aktywności samych osób niepełnosprawnych. Zmiana postaw, podniesienie poziomu 

świadomości problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych w ich otoczeniu niejednokrotnie 

stanowi pierwszy i konieczny krok ku udanej aktywizacji. Pozwala bowiem na likwidację 

barier, stereotypów i uprzedzeń co do natury, zasadności i skuteczności samego procesu 

aktywizacji  

i jego poszczególnych komponentów. Należy też zaznaczyć, iż najbliżsi osób  

z niepełnosprawnością mogą ogrywać ważną funkcję motywacyjną, wspierając tym samym 

osoby z niepełnosprawnością w procesie zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie oferowane rodzinom/opiekunom osób z niepełnosprawnością

W  działania wspierające osoby z  niepełnosprawnością intelektualną włączono także ich najbliższe 
otoczenie: rodziców bądź faktycznych opiekunów. Wynikało to ze słusznego przekonania, iż oddziały-
wanie na najbliższe otoczenie osób z niepełnosprawnością, mające na celu podniesienie jego wiedzy 
i  umiejętności z  zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz specyfiki samej niepełnosprawności, 
przyczynia się do zwiększania potencjału aktywności samych osób niepełnosprawnych. Zmiana postaw, 
podniesienie poziomu świadomości problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych w ich otoczeniu nie-
jednokrotnie stanowi pierwszy i konieczny krok ku udanej aktywizacji. Pozwala bowiem na likwidację ba-
rier, stereotypów i uprzedzeń co do natury, zasadności i skuteczności samego procesu aktywizacji i jego 
poszczególnych komponentów. Należy też zaznaczyć, iż najbliżsi osób z  niepełnosprawnością mogą 
ogrywać ważną funkcję motywacyjną, wspierając tym samym osoby z niepełnosprawnością w procesie 
zmian.
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13. WNIOSKI I REKOMENDACJE

W efekcie obecnej realizacji projektu zebrano wiele doświadczeń, które mogą posłużyć kolejnym realizatorom 

podobnych przedsięwzięć. Kluczowe wnioski i rekomendacje34 zostały podzielone na kilka obszarów: zarządzanie 

projektem, wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcia ich rodziców/opiekunów.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 
Realizacja projektu w  partnerstwie służyła podjęciu systemowych, skoordynowanych działań i  wy-

pracowaniu wspólnych rozwiązań w  zakresie zatrudniania osób z  niepełnosprawnością intelektualną. 
Działania Lidera projektu miały charakter strategiczny i administracyjny, zaś Partnera – operacyjny. Lider 
nadzorował prawidłową realizację projektu i weryfikował działania Partnera. Współpraca obu podmiotów 
rodziła pewne trudności. W  znacznej mierze wynikały one z  odmiennych zadań i  obowiązków Lidera 
i Partnera projektu, odmiennej kultury organizacyjnej instytucji reprezentowanych przez Lidera i Partnera 
projektu oraz samej konstrukcji projektu, w ramach której założona jest hierarchiczność.

Rekomendacje:
• zmniejszenie poziomu biurokratyzacji,
• dbanie o zapewnienie płynności finansowej projektu,
•  zapewnienie odpowiedniej komunikacji w projekcie, w szczególności pomiędzy Liderem a Partne-

rem projektu,
•  zapewnienie stałego dostępu do materiałów szkoleniowych i dokumentacji dla kadry merytorycz-

nej projektu.

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOśCIĄ INTELEKTUALNĄ

•  Wielowymiarowa diagnoza funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w sferze fi-
zycznej, psychicznej i społecznej oraz określenie wpływu rodziców/opiekunów na stopień przeja-
wianej samodzielności (tj. informacja o potrzebach, możliwościach i ograniczeniach) jest niezbęd-
na dla skutecznego wspierania beneficjentów, zarówno w ramach projektu, jak i poza nim (przez 
otoczenie, pracodawców, współpracowników).  

•  Zindywidualizowana pomoc specjalistów (trenerów pracy, doradców zawodowych, psychologów) 
stanowiła ważny element procesu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparcie 
to było niezbędne dla podjęcia przez beneficjentów czynnego życia społeczno-zawodowego. 

•  Ilość założonego w projekcie wsparcia o charakterze indywidualnym okazała się niewystarczająca, 
by objąć nim w systemowy sposób wszystkich chętnych. 

•  Realizacja wsparcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, wypełnianym z góry, dawała ograni-
czone możliwości dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu. 

•  Stosowana w projekcie dokumentacja, w szczególności ta jej część, która skierowana była do osób 
z  niepełnosprawnością intelektualną i  wymagała ich podpisu nie zawsze była dostosowana do 
możliwości jej odbioru przez beneficjentów. 

34 Opracowane na podstawie panelu eksperckiego zorganizowanego w ramach ewaluacji ex-post prowadzonej przez Laboratorium 
Badań Społecznych (nagranie audio panelu eksperckiego udostępnione zostało przez Lidera projektu).



62

WSPARCIE OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM... 

Rekomendacje: 
• zwiększenie ilości wsparcia indywidualnego,

• rezygnacja z konieczności szczegółowego wypełniania harmonogramu z góry35, 

•  uelastycznienie liczby i harmonogramu liczby godzin wsparcia, i dostosowanie go do monitorowanych na 

bieżąco postępów i potrzeb beneficjenta, 

•  zapewnienie ciągłego i systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, także po zakoń-

czeniu projektu.

WSPARCIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOśCIĄ INTELEKTUALNĄ

•  Przygotowanie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną 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 służyło organizowanie 2-dniowych warsztatów, w  ramach 
których poruszane były zagadnienia ważne dla procesu aktywizacji zawodowej osób z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz codziennego funkcjonowania. 

Rekomendacje: 
•  organizowanie cyklicznych spotkań/warsztatów dla rodziców/opiekunów osób z niepełnospraw-

nością intelektualną przez cały okres trwania projektu
•  umożliwienie rodzicom/opiekunom osób z  niepełnosprawnością intelektualną korzystania ze 

wsparcia o charakterze indywidualnym (jak miało to miejsce w II edycji projektu).

35 Przesyłanie harmonogramów z góry jest wymogiem stawianym przez Instytucję Wdrażającą – CRZL. 
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14. ZAKOŃCZENIE

Misją, jaką postawili sobie realizatorzy projektu, była próba reintegracji społecznej osób z niepełno-
sprawnością intelektualną poprzez włączenie ich w rynek pracy. Cel ten był trudnym wyzwaniem. Zmie-
rzyły się z nim różne środowiska: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i opiekunowie, 
organizacje i osoby świadczące wsparcie oraz pracodawcy. Dzięki ich zaangażowaniu, wytrwałości i kon-
sekwencji projekt odniósł sukces i okazał się dużym osiągnięciem społecznym.

Z powodzeniem można uznać, że korzyści wynikające z osiągniętych rezultatów znacznie przekroczy-
ły oczekiwania projektodawców. Jednym z największych sukcesów był wkład w przemianę ,,krajobrazu 
społecznego”, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej pozostają „niewidoczne” 
i „nieobecne”. Działania podejmowane w celu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną stanowiły przykład przełamywania stereotypów. Można zatem uznać, że projekt stanowił przy-
kład remedium na dyskryminację i uprzedzenia wobec tej grupy.

Projekt ten wpisał się w szerszy proces zmian myślenia o osobach z niepełnosprawnością oraz o ich 
uczestnictwie w otwartym rynku pracy. Możliwość zatrudnienia jest dla osób z niepełnosprawnością in-
telektualną szansą na zaspokojenie dążenia do rozwoju osobistego i niezależności finansowej. Prawo do 
zatrudnienia jest istotnym aspektem godnego życia i wyrównywania szans. Jednak dla wielu osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną znalezienie pracy nie jest proste. Tylko niewielki odsetek z nich znajduje 
zatrudnienie. Wiele z osób z niepełnosprawnością intelektualną spotyka się natomiast z dyskryminacją 
i jest pozbawionych społecznych i ekonomicznych korzyści płynących z posiadania pracy.

Należy jednak podkreślić, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną wiąże się nie tyl-
ko z możliwością osiągania niezależności finansowej. Uczestnictwo w rynku pracy daje osobom z nie-
pełnosprawnością intelektualną możliwość podejmowania codziennych decyzji, inicjowania kontaktów 
społecznych i  rozwijania umiejętności samodzielnego życia. Dzięki pracy wzrasta też status społeczny 
osób z niepełnosprawnością. 

Myślenie o  osobach z  niepełnosprawnością intelektualną jako o  samodzielnych, autonomicznych, 
niezależnych jednostkach przyjmuje się bardzo powoli. Coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, że bez 
specjalnych instrumentów wsparcia, które pozwolą nie tylko na uzyskanie, ale też na utrzymanie zatrud-
nienia, nie odniesie się sukcesu w tym zakresie. Dlatego też przyjęta w projekcie metodologia zatrudnie-
nia wspomaganego zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Wychodząc z założenia, iż realizowane w projekcie działania powinny dostarczać rzetelnych informacji 
o sposobach efektywnego i zbilansowanego wykorzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych na 
wspieranie osób z niepełnosprawnością realizatorzy projektu dzielą się zdobytą wiedzą, czego efektem 
jest niniejszy poradnik dobrych praktyk. Intencją jego powstania było przekonanie, że warto dołożyć 
wszelkich starań, aby pokazać, że integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest możliwa. Trud-
no zaś wskazać lepszą jej formę niż wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na rynek pracy. Korzyści 
z  tego wynikające są bez wątpienia obopólne. Z  jednej strony, stwarzają szansę usamodzielnienia się 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i przełamania stereotypów dotyczących ich dysfunkcji, a z dru-
giej, poznania ludzi, którzy pomimo swoich ograniczeń wykazują ponadprzeciętną motywację do osią-
gnięcia pełnej wartości życia.
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