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Jednym z priorytetów, które sformu∏owano
dla Dzia∏ania 1.4 SPO RZL „Integracja spo∏ecz-
na i zawodowa osób niepe∏nosprawnych” jest
rozwój instrumentów zwi´kszajàcych mo˝liwo-
Êci zawodowe osób niepe∏nosprawnych. Bardzo
wa˝nym graczem – a zarazem partnerem dla
instytucji paƒstwowych – sà w tym obszarze or-
ganizacje pozarzàdowe, i do nich w∏aÊnie skie-
rowany by∏ konkurs na najlepsze przedsi´wzi´-
cia z zakresu rehabilitacji zawodowej zrealizo-
wany w ramach projektu „Dobre praktyki”.

Konkurs mia∏ na celu wy∏onienie przedsi´wzi´ç nowatorskich, takich które b´dà komplekso-
wo traktowa∏y ca∏y proces aktywizacji zawodowej i przede wszystkim dawa∏y szanse na trwa∏e
efekty, a wi´c rzeczywistà popraw´ sytuacji osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy. Spe∏nia te
kryteria dziesi´ç wybranych projektów – laureatów konkursu. Wyró˝nione przedsi´wzi´cia obej-
mujà zarówno dzia∏ania majàce na celu przygotowanie osoby niepe∏nosprawnej do wejÊcia na ry-
nek pracy: wsparcie psychologiczne i spo∏eczne, pomoc w zdobywaniu koniecznych kwalifikacji
(w niektórych przypadkach ju˝ na poziomie szkolnym), jak i dzia∏ania bezpoÊrednio zwiàzane
z zatrudnieniem: doradztwo i poÊrednictwo, alternatywne formy zatrudnienia itp. Wiele z propo-
zycji uwzgl´dnia wszechstronne oddzia∏ywanie na otoczenie osoby niepe∏nosprawnej, tak by by-
∏o ono z jednej strony przyjazne dla niej, ale z drugiej – stymulowa∏o jà do samodzielnoÊci i ak-
tywnego stosunku do ˝ycia.

Si∏à organizacji pozarzàdowych jest ich bogate doÊwiadczenie, otwartoÊç na wspó∏prac´
i przede wszystkim bezpoÊredni wglàd w konkretne problemy. Pozwala to stworzyç rozwiàza-
nia zindywidualizowane, najlepiej odpowiadajàce rzeczywistym potrzebom. Niemiej jednak,
niektóre pomys∏y cechujà si´ wysokim stopniem uniwersalnoÊci i tym samym tworzà modele,
które mogà byç zaadoptowane w odmiennych warunkach lub sà na tyle oryginalne, ˝e inspi-
rujà do poszukiwania nowych, nietradycyjnych odpowiedzi.

Takie w moim odczuciu sà propozycje zawarte w niniejszej publikacji. Sà one przyk∏adem
pozytywnych i skutecznych dzia∏aƒ, które mogà byç przys∏owiowym „motorem nap´dowym”
dla kolejnych tego typu przedsi´wzi´ç oraz impulsem do wi´kszego zainteresowania integracjà
zawodowà osób niepe∏nosprawnych, b´dàcà niezbywalnym elementem integracji spo∏ecznej.

Trzeba bowiem pami´taç, ˝e w∏aÊnie praca zawodowa ma ogromne znaczenie dla osób
niepe∏nosprawnych – stanowi szans´ na popraw´ warunków ˝ycia i przyczynia si´ do budowy
pozytywnego wizerunku w∏asnej osoby, a tym samym zmniejsza ryzyko wykluczenia spo∏ecz-
nego.

Mam nadziej´, ˝e niniejsza publikacja zainspiruje Paƒstwa do dzia∏ania i dalszych poszu-
kiwaƒ, a jednoczeÊnie b´dzie wa˝nym g∏osem w dyskusji na temat poprawy efektywnoÊci sys-
temu wspierania osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy.

Leszek Stanis∏aw Zieliƒski

Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw
Osób Niepe∏nosprawnych
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Niniejsza publikacja zawiera szczegó∏owy opis zrealizowanych przez organizacje pozarzàdo-
we przedsi´wzi´ç z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych, które zosta∏y wy-
ró˝nione w konkursie og∏oszonym przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych w ramach realizacji projektu „Dobre Praktyki” Dzia∏anie 1.4 schemat b).

Znajdà w niej Paƒstwo nie tylko charakterystyk´ realizowanego przedsi´wzi´cia, opisy po-
dejmowanych dzia∏aƒ, zak∏adanych i osiàganych wskaêników, ale równie˝ sposoby rekrutacji
uczestników, do których by∏y skierowane przedsi´wzi´cia.

Nie zabraknie tak˝e konkretnych danych finansowych, takich jak bud˝ety przedsi´wzi´ç
z podzia∏em na poszczególne koszty rodzajowe.

Szczególnie godne polecenia sà omówienia problemów, na jakie napotkali autorzy przed-
si´wzi´ç w fazach projektowania, realizacji i rozliczenia oraz praktyczne przyk∏ady ich rozwià-
zywania.

Zebrane w jednej publikacji doÊwiadczenia organizacji pozarzàdowych realizujàcych
przedsi´wzi´cia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z ró˝nymi rodzajami i stopniami nie-
pe∏nosprawnoÊci – stanowià niepowtarzalnà szans´ zapoznania si´ z ró˝norodnymi aspektami
realizacji przedsi´wzi´ç z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych oraz, jak
mam nadziej´, dobrze pos∏u˝à wymianie i wykorzystaniu zdobytych w ten sposób nowych do-
Êwiadczeƒ w trakcie planowania kolejnych, autorskich projektów dostosowanych do potrzeb
lokalnych Êrodowisk.

Roman Sroczyƒski

Prezes Zarzàdu
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepe∏nosprawnych 





30 czerwca 2005 roku w warszaw-
skim hotelu Lord odby∏a si´ uroczysta
konferencja, w trakcie której zwyci´zcy
konkursu na najlepsze przedsi´wzi´cia
z zakresu rehabilitacji zawodowej otrzy-
mali z ràk Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw
Osób Niepe∏nosprawnych Leszka Stani-
s∏awa Zieliƒskiego i Prezesa Zarzàdu
PFRON Romana Sroczyƒskiego okolicz-
noÊciowe statuetki.

Konferencja, podczas której przed-
stawiciele organizacji pozarzàdowych zo-
stali uhonorowani okolicznoÊciowymi sta-
tuetkami za najlepsze przedsi´wzi´cia
z zakresu rehabilitacji zawodowej, zosta-
∏a zorganizowana przez PFRON w ra-
mach realizacji projektu w∏asnego „Dobre
Praktyki” SPO RZL Dzia∏anie 1.4 sche-
mat b). Zgodnie z projektem og∏oszony
zosta∏ przez PFRON konkurs na najlepsze
przedsi´wzi´cia z zakresu rehabilitacji za-
wodowej zrealizowane przez organizacje
pozarzàdowe. 

Do konkursu zosta∏y zg∏oszone 24
przedsi´wzi´cia, które by∏y skierowane do
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Dziesi´ç najlepszych przedsi´wzi´ç
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
osób niepe∏nosprawnych 
zrealizowanych 
przez organizacje
pozarzàdowe



osób z ró˝nym rodzajem i stopniem nie-
pe∏nosprawnoÊci. 

Komisja konkursowa z∏o˝ona z przed-
stawicieli Biura Pe∏nomocnika Rzàdu 
ds. Osób Niepe∏nosprawnych, Paƒstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych i Polskiego Forum Osób Niepe∏-
nosprawnych podj´∏a decyzj´, i˝ przy wy-
borze b´dzie si´ kierowaç kwalifikowalno-
Êcià przedsi´wzi´cia, tj. spe∏nieniem wa-
runków uczestnictwa w konkursie (przed-
si´wzi´cie zrealizowane przez organizacj´
pozarzàdowà z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej), nowatorstwem projektu w Polsce,
stopniem jego trudnoÊci w realizacji, mo˝-
liwoÊcià multiplikacji polegajàcej na wy-
pracowaniu modelu post´powania i opra-
cowaniu go, kompleksowoÊcià polegajàcà
na pe∏noetapowoÊci post´powania (wyszu-
kiwanie, szkolenie, zatrudnienie, wspiera-
nie) i kompleksowoÊci stref oddzia∏ywania
(rodzina osoby niepe∏nosprawnej, osoba
niepe∏nosprawna, Êrodowisko w pracy),

efektywnoÊcià polegajàcà na trwa∏oÊci, cià-
g∏oÊci i osiàgni´ciu za∏o˝eƒ.

Przyjmujàc powy˝sze kryteria komi-
sja konkursowa dokona∏a wyboru dziesi´-
ciu najlepszych przedsi´wzi´ç.

Laureatami zosta∏o dziesi´ç organiza-
cji pozarzàdowych, które zrealizowa∏y
najlepsze przedsi´wzi´cia z zakresu reha-
bilitacji zawodowej osób niepe∏nospraw-
nych:
● Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi
w Laskach,
● Wroc∏awski Sejmik Osób Niepe∏no-
sprawnych,
● Stowarzyszenie „Niepe∏nosprawni dla
Ârodowiska EKON”,
● Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,
● Fundacja Pomocy Matematykom i Infor-
matykom Niesprawnym Ruchowo,
● Zespó∏ Regionalny Koalicji na rzecz
Zdrowia Psychicznego,
● Polski Zwiàzek G∏uchych Oddzia∏ Mazo-
wiecki w Warszawie,
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● Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o
w Szczecinie,
● Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewido-
mym,
● Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o
w Stargardzie Szczeciƒskim. 

Dzi´ki mo˝liwoÊci rozpropagowania
„dobrych praktyk” w formie niniejszej
publikacji mo˝e zwi´kszyç si´ liczba
przedsi´wzi´ç podejmowanych przez or-
ganizacje pozarzàdowe w ramach rehabi-
litacji zawodowej, co prze∏o˝y si´ na
wi´kszà aktywnoÊç zawodowà osób nie-
pe∏nosprawnych.

Konkurs rozstrzygni´ty
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PFRON zaprasza na cykl seminariów
W ramach realizacji projektu „Dobre Praktyki” w okresie od wrzeÊnia do

listopada br. jest organizowany cykl 13. ogólnopolskich seminariów, podczas
których przedstawiciele organizacji pozarzàdowych b´dà mogli szczegó∏owo
zapoznaç si´ z wybranymi wyró˝nionymi przedsi´wzi´ciami.

Osoby i organizacje zainteresowane udzia∏em w seminariach prosimy o kontakt
z przedstawicielami organizatora – Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. w Warszawie.

Katarzyna KaraÊ, Leszek Dzi´gielewski
tel. (022) 654 93 33, fax 654 26 72
e-mail: dziegielewski@grupasienna.pl, k.karas@grupasienna.pl
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Towarzystwo Opieki
nad Ociemnia∏ymi
w Laskach
05-080 Izabelin
tel. (022) 752 22 25, 752 33 51
fax (022) 752 23 26
Dzia∏ ds. Absolwentów
e-mail: kokrys@wp.pl
dzialabsolwentow@poczta.fm
www.laski.edu.pl/PL/dzial_absolwentow.htm

Przygotowanie osób
z dysfunkcjà wzroku do wejÊcia
na otwarty rynek pracy



Rys historyczny organizacji

Aby lepiej zrozumieç realizowane przez
nas przedsi´wzi´cie z zakresu rehabilitacji za-
wodowej osób niepe∏nosprawnych, nale˝y od-
wo∏aç si´ do historii naszego stowarzyszenia.

Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi zo-
sta∏o za∏o˝one przez niewidomà Ró˝´ Czackà;
zarejestrowano je oficjalnie w 1911 roku w War-
szawie (faktycznie dzia∏a∏o ju˝, choç w bardzo
skromnym zakresie, od 1910 roku). W 1918
roku Ró˝a Czacka powo∏a∏a te˝ Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek S∏u˝ebnic Krzy˝a.

Towarzystwo postawi∏o sobie za cel
uÊwiadomienie osobom niepe∏nosprawnym
oraz reszcie spo∏eczeƒstwa, ˝e ka˝dy niewi-
domy mo˝e, poprzez wykszta∏cenie ogólne
i zawodowe, staç si´ po˝ytecznym pracowni-
kiem  i osiàgnàç niezale˝noÊç materialnà;
mo˝e, przy usilnej pracy, dorównaç osobom
widzàcym w dziedzinie gospodarczej i kultu-
ralnej – s∏owem mo˝e byç pe∏nowartoÊcio-
wym cz∏owiekiem. Jednak˝e do osiàgni´cia
wymienionego celu potrzebna jest osobie nie-
widomej pomoc widzàcych. Niewidomego
nale˝y uwa˝aç – powtarza∏a Matka Czacka –
za takiego samego cz∏owieka, jak ka˝dego
innego; cz∏owieka, który mimo ograniczeƒ
spowodowanych brakiem jednego narz´dzia
kontaktu ze Êwiatem – wzroku, ma wielkie
mo˝liwoÊci rozwoju duchowego i intelektual-
nego oraz zdobycia i pe∏nienia zawodu.

Jednà z najwa˝niejszych placówek To-
warzystwa, a wiodàcà w pierwotnej koncepcji
Matki, by∏ patronat – dzia∏ opieki otwartej. Pi-
sa∏a o nim ju˝ w latach trzydziestych: Patro-
nat, na czele którego stoi pani Zofia Moraw-
ska, daje ró˝norodnà opiek´ niewidomym
i ich rodzinom. Opieka polega, zale˝nie od
potrzeb indywidualnych, na pomocy pieni´˝-
nej, w produktach ˝ywnoÊciowych, w odzie˝y
i innych przedmiotach pierwszej potrzeby; na
za∏atwianiu spraw w urz´dach, na udzielaniu
porad prawnych i medycznych; na dostarcza-
niu surowców, narz´dzi, warsztatów pracy
i innych u∏atwieƒ niewidomym; na poÊrednic-
twie pracy w wynajdywaniu nowych placówek,
poÊredniczeniu w zbycie wyrobów niewido-
mych; na reedukacji ogólnej i fachowej; na

poradach profilaktycznych i tyflologicznych,
wreszcie na odwiedzaniu, piel´gnowaniu
i podnoszeniu na duchu ociemnia∏ych.

Od osób zaanga˝owanych na sta∏e
w prac´ zwiàzanà z patronatem wymaga∏a
gruntownej wiedzy religijnej i tak˝e dokszta∏-
cania si´ specjalistycznego, zw∏aszcza tyflolo-
gicznego. 

Pod opiekà patronatu znajdowa∏y si´ ró˝-
ne grupy osób. Do pierwszej z nich nale˝eli
niewidomi doroÊli, wyszkoleni zawodowo
w Laskach lub w innych zak∏adach. Patronat
stara∏ si´ umieÊciç ich w warunkach prawie
zupe∏nej samodzielnoÊci, zapewnia∏ im dosta-
w´ surowców do pracy i zbyt dla wytworzo-
nych towarów. 

Drugà grup´ stanowili niewidomi, którzy
utracili wzrok w wieku póêniejszym i których
nale˝a∏o przysposobiç do pracy w nowych
warunkach, ewentualnie – o ile to by∏o mo˝-
liwe – postaraç si´ dla nich o powrót do pra-
cy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Trzeba by∏o nauczyç ich przede wszystkim
czytania i pisania brajlem. 

Trzecià, nielicznà grup´ otaczanych opie-
kà stanowili niewidomi ˝ebrzàcy i zdemorali-
zowani. 

W ramach opieki otwartej patronat przyj-
mowa∏ osoby niewidome na ca∏y dzieƒ, przy-
najmniej w niektóre dni tygodnia. Zaj´cia
Êwietlicowe przewidywa∏y program rozrywko-
wy i dokszta∏cajàcy. Z ramienia Towarzystwa
pracà tà kierowa∏ Antoni Marylski, który raz
w miesiàcu stara∏ si´ odwiedzaç wszystkie
placówki patronatów w Warszawie, Krako-
wie, Chorzowie, Wilnie, Poznaniu, i na co-
miesi´cznych zebraniach wyg∏asza∏ cykle wy-
k∏adów, poÊwi´conych zw∏aszcza problematy-
ce cierpienia i chrzeÊcijaƒskiego mi∏osierdzia.

W 1930 roku Henryk Ruszczyc, wkrótce
po rozpocz´ciu pracy w Laskach, zostaje kie-
rownikiem szkolenia zawodowego dla niewido-
mych i to on organizuje trzyletnià szko∏´ rze-
mieÊlniczà, staje si´ wspó∏twórcà gimnazjum
zawodowego, reorganizuje szkolne warsztaty,
podejmuje starania majàce na celu stworzenie
pierwszej w Polsce spó∏dzielni pracy niewido-
mych, a dla najzdolniejszych wychowanków or-
ganizuje kursy obejmujàce program liceum
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ogólnokszta∏càcego. To wszystko dzieje si´
w ciàgu niespe∏na dziewi´ciu lat.

Podczas wojny do Lasek trafiajà nowo
ociemniali ˝o∏nierze. Henryk Ruszczyc tworzy
dla nich szko∏´ zawodowà i organizuje warsz-
taty szczotkarskie, w których zdobywajà za-
wód i dyplom czeladnika.

Po wojnie Henryk Ruszczyc organizuje
centralny oÊrodek szkoleniowy dla ociemnia-
∏ych ˝o∏nierzy, najpierw w Surchowie, póêniej
w G∏uchowie i Jarogniewicach; inspiruje dzia-
∏ania zmierzajàce do za∏o˝enia w Lublinie
pierwszej w Polsce spó∏dzielni niewidomych.
W latach 1947-49 pracuje w Ministerstwie
Pracy i Opieki Spo∏ecznej; zajmujàc si´ spra-
wami rehabilitacji i szkolenia zawodowego
niewidomych organizuje narady z dyrektorami
przedsi´biorstw przemys∏owych, pracuje nad
realizacjà filmów instrukta˝owych, utrzymuje
kontakty z Instytutem Fizjologii Pracy.
W 1949 roku wraca do Lasek i obejmuje na
nowo opiek´ nad uczniami trzyletniej szko∏y
zawodowej; dzi´ki jego staraniom absolwenci
tej szko∏y, za zgodà Paƒstwowej Izby Rze-
mieÊlniczej, zdobywajà dyplomy mistrzow-
skie. Powo∏uje do istnienia dzia∏ mechanicz-
nej obróbki metali i dzia∏ drzewny, prowadzi
szkolenie zawodowe dla niewidomych ampu-
tantów. Inicjuje kursy dla osób niewidomych,
organizowane przez Instytut Wzornictwa
Przemys∏owego. Dzi´ki jego staraniom po-
wstaje w Warszawie Spó∏dzielnia R´kodzie∏a
Artystycznego „Nowa Praca Niewidomych”.
Niezmordowanie szuka nowych mo˝liwoÊci
pracy dla inwalidów wzroku (tapicerstwo, za-
bawkarstwo, elektromonta˝).

Szybko rozwijajàca si´ w PRL spó∏dziel-
czoÊç niewidomych, jej potencja∏ finansowy,
stwarzajàcy mo˝liwoÊç Êwiadczeƒ socjalno-
rehabilitacyjnych, by∏a ogromnà konkurencjà
dla realizacji koncepcji zatrudnienia osób nie-
pe∏nosprawnych w zak∏adach paƒstwowych. 

Mimo tego Andrzej Czartoryski – od
1966 roku, dyrektor warsztatów szkolàcych
w Laskach i pe∏nomocnik TOnO ds. Absolwen-
tów – kontynuuje dzia∏ania w zakresie zatrud-
niania i usamodzielniania niewidomych wy-
chowanków, realizowane wczeÊniej przez Mat-
k´ Czackà i Henryka Ruszczyca. Niewidomi

absolwenci Lasek pracujà m.in. w Zak∏adach
„Kasprzaka”, „Waryƒskiego” oraz „T17”. 

Andrzej Czartoryski utrzymywa∏ te˝ bar-
dzo dobre stosunki z w∏adzami spó∏dzielni nie-
widomych. Co roku odwiedza∏ wi´kszoÊç
z nich (od 1977 roku ze swojà pracownicà –
Krystynà Koniecznà). By∏ doradcà w∏adz spó∏-

dzielni i mediatorem w sprawach konflikto-
wych mi´dzy niewidomymi pracownikami
a zarzàdem. Zale˝a∏o mu na tym, by absolwen-
tom z Lasek zaszczepiç potrzeb´ pracy, war-
toÊç pracy i niezale˝noÊç z niej wynikajàcà. 

Po Êmierci Andrzeja Czartoryskiego, kie-
rownikiem Dzia∏u ds. Absolwentów (2000 r.)
zostaje Krystyna Konieczna, która pragnie,
w duchu wielkich poprzedników i na miar´
dzisiejszych czasów, kontynuowaç dzia∏ania
dotyczàce rehabilitacji spo∏ecznej, zawodowej
i zatrudniania osób z wadami wzroku.
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Ostatnie 3 lata dzia∏aƒ 
na rzecz rehabilitacji zawodowej

W ostatnich trzech latach Towarzystwo
zatrudni∏o w Laskach trzy osoby niepe∏no-
sprawne na stanowiskach:

1. pracownik w Dziale ds. Absolwentów,
2. pracownik ds. obcoj´zycznych pomo-

cy dydaktycznych,
3. pracownik ds. pomocy dydaktycznych

brajlowskich.
Ogó∏em Towarzystwo zatrudnia ok. 60

osób niepe∏nosprawnych.
Starostwo warszawskie zachodnie zre-

fundowa∏o z funduszy PFRON przystosowanie
wy˝ej wymienionych stanowisk pracy do po-
trzeb osób niewidomych w kwocie
63.244,00 z∏.

Z okazji obchodów Europejskiego Ro-
ku Osób Niepe∏nosprawnych zrealizowano
dwie konferencje. Odby∏a si´ konferencja po-
wiatowa pt. Spo∏ecznoÊç lokalna a niepe∏no-
sprawni. Jej g∏ównym celem by∏o promowa-
nie pozytywnego wizerunku osób z wadami
wzroku i pobudzenie wspó∏pracy mi´dzy zain-
teresowanymi stronami, tj. rzàdem, s∏u˝bami
spo∏ecznymi, sektorem prywatnym, osobami
niepe∏nosprawnymi i ich rodzinami na rzecz
integracji zawodowej i spo∏ecznej. Konferen-
cja by∏a poprzedzona piknikiem integracyj-
nym, w którym wzi´∏o udzia∏ ok. 400 osób,
w tym m∏odzie˝ z warszawskich szkó∏.

Uczniowie z Lasek prezentowali techniki,
metody pracy i mo˝liwoÊci osób niewido-
mych. Pokazano pracowni´ multimedialnà,
re˝yserii dêwi´ku, tkackà i ceramicznà. Go-
Êcie uczestniczyli w zaj´ciach orientacji prze-
strzennej, rehabilitacji widzenia, rehabilitacji
ruchowej, na basenie i hipoterapii.

W Laskach odby∏o si´ te˝ mi´dzynarodo-
we sympozjum pt. Porównanie sytuacji spo-
∏ecznej i zawodowej niewidomych absolwen-
tów szkó∏ Êrednich w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej.

Sympozjum mia∏o na celu wymian´ do-
Êwiadczeƒ dotyczàcych dobrej praktyki, za-
ch´cenie do przemyÊlenia i przedyskutowania
rozwiàzaƒ, jakie sà potrzebne w Europie
w celu promowania równych szans osób

z wadami wzroku. Omawiano problematyk´
dotyczàcà sytuacji zawodowej uczniów nie-
pe∏nosprawnych w Êwietle nowego systemu
kszta∏cenia i ustanowieƒ prawnych w Polsce
oraz w krajach UE. Sympozjum poprzedzili-
Êmy badaniami Losy niewidomych i s∏abowi-
dzàcych absolwentów szkó∏ Êrednich w Pol-
sce z lat 2001-2003.

Badaniami obj´liÊmy absolwentów szkó∏
specjalnych, oÊrodków szkolno-wychowaw-
czych, szkó∏ integracyjnych i ogólnodost´p-
nych, kszta∏càcych niewidomych i s∏abowi-
dzàcych z terenu ca∏ej Polski. 

By∏y to jedyne badania na ten temat
przeprowadzone w naszym kraju. Wiedza,
którà dzi´ki nim pozyskaliÊmy, pos∏u˝y teraz
do realizacji zadaƒ z zakresu poradnictwa za-
wodowego, i mamy nadziej´, ˝e zostanie wy-
korzystana w ogólnopolskim planie kszta∏ce-
nia osób z dysfunkcjà wzroku pod kàtem po-
trzeb rynku pracy, dajàcego szans´ na zdoby-
cie umiej´tnoÊci i kwalifikacji przy wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii komputero-
wych i informatycznych. 

Co roku w Laskach prowadzimy równie˝
rehabilitacj´ podstawowà i zawodowà osób
Êwie˝o ociemnia∏ych. Rehabilitacja podsta-
wowa polega na przywróceniu samodzielno-
Êci w wykonywaniu podstawowych czynnoÊci
˝yciowych, na odnowieniu utraconych spraw-
noÊci, umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci w ró˝nych
dziedzinach ˝ycia. Po utracie wzroku dzia∏a-
nie najprostsze staje si´ bardzo trudne. Dlate-
go rehabilitacja podstawowa jest warunkiem
powodzenia osób niepe∏nosprawnych w in-
nych dziedzinach – w pracy zawodowej, ˝yciu
towarzyskim i rodzinnym, rehabilitacji psy-
chicznej i spo∏ecznej. Prowadzimy nauk´
brajla, uczymy orientacji przestrzennej, udzie-
lamy porad psychologicznych, okulistycz-
nych, spo∏ecznych i zawodowych. Prowadzi-
my równie˝ zaj´cia z zakresu gospodarstwa
domowego, obs∏ugi komputera i lepienia
w pracowni ceramicznej. Program jest przy-
gotowywany pod kàtem konkretnej rehabilito-
wanej osoby. Niektóre z nich przybywajà do
nas kilkakrotnie.

W maju 2004 roku odby∏ si´, z inicjaty-
wy by∏ych wychowanków, zjazd absolwentów
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Liceum Zawodowego i Technikum Masa˝u,
którzy paƒstwowy egzamin dojrza∏oÊci zda-
wali w Laskach latach 1994 i 1995. Na 15
absolwentów aktualnie pracuje 12 osób – 11
w zawodzie masa˝ysty (jedna z nich jedno-
czeÊnie wyk∏ada teori´ masa˝u w studium za-
wodowym, a dwie pracujà na dwóch eta-
tach), jedna wspólnie z bratem prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà (tartak). Dwie osoby
kontynuujà studia na kolejnych kierunkach,
a jedna, która ju˝ pracowa∏a, teraz rozpocz´-
∏a studia. Kszta∏cenie, po ukoƒczeniu szko∏y
Êredniej w Laskach, ma za sobà szeÊcioro ab-
solwentów: studia licencjackie ukoƒczy∏y
cztery osoby, a studia magisterskie dwie oso-
by; w mi´dzyczasie absolwenci koƒczyli ró˝ne
kursy podnoszàce kwalifikacje zawodowe.
Zwiàzki ma∏˝eƒskie zawar∏o 9 osób, w tym
w trzech przypadkach wspólna droga rozpo-
cz´∏a si´ w∏aÊnie w Laskach. Jeden z absol-
wentów mieszka i pracuje w Kuwejcie, a jed-
na absolwentka we Francji. Obecna sytuacja
˝yciowa absolwentów to przede wszystkim
zas∏uga ich samych, ale niewàtpliwie wa˝ne
by∏o, ˝e ukoƒczyli szko∏´ Êrednià w Laskach.
Mówili o tym. Mówili te˝ o trudnoÊciach i k∏o-
potach, na jakie napotykali i w dalszym ciàgu
napotykajà.

Obecna, bardzo trudna sytuacja na ryn-
ku pracy, wymaga wielu staraƒ, by mieç do-
bre rozeznanie i znaç aktualne kierunki dzia-
∏aƒ rzàdu, w szczególnoÊci Ministerstwa Go-
spodarki i Pracy, dotyczàce przeciwdzia∏aniu
bezrobociu. Dlatego bierzemy udzia∏ w spo-
tkaniach, kursach i sympozjach dotyczàcych
rzàdowego programu Pierwsza Praca oraz
Szkolnych OÊrodków Kariery Zawodowej po-
Êwi´conych roli i miejscu orientacji i porad-
nictwa zawodowego w szkole, a tak˝e do-
radztwa zawodowego dla doros∏ych. Podnosi-
my w∏asne kwalifikacje w tym zakresie. Na-
wiàzujemy kontakty i Êcis∏à wspó∏prac´
z Urz´dami Pracy, Centrami Poradnictwa Za-
wodowego, PFRON i innymi instytucjami
dzia∏ajàcymi na rzecz rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych.

ZatrudniliÊmy na sta˝ naszà absolwentk´
w ramach realizowanego przez PFRON pro-
gramu Junior. Udzielamy pomocy w zatrud-

nieniu w telepracy i telemarketingu. W Dziale
ds. Absolwentów odbywa∏ praktyk´ studenc-
kà nasz absolwent – student informatyki Aka-
demii Podlaskiej. Dzi´ki niemu mamy dzisiaj
stron´ www naszego dzia∏u i nowoczesnà ba-
z´ danych. Jednemu z absolwentów pomogli-
Êmy w otrzymaniu miejsca w DPS w Chorzo-
wie.

Wiele rodzin dawnych absolwentów jest
w du˝ej biedzie, dlatego udzielaliÊmy te˝ po-
mocy finansowej i socjalnej. PrzyznaliÊmy za-
pomogi dla 80 osób oraz po˝yczki dla 4 osób.
W 2003 roku w delegacjach przepracowali-
Êmy 29 dni, a do Warszawy i okolic wyje˝-
d˝aliÊmy 190 razy (do Êwie˝o ociemnia∏ych,
by prowadziç orientacj´ przestrzennà w tere-
nie, pomóc w sprawach rodzinnych, udzieliç
pomocy materialnej, odzie˝owej i finansowej,
s∏u˝yç poradà, pomocà mieszkaniowà,
pomóc w za∏atwianiu WTZ, pracy, podczas
wizyty w GOPS, robiç wywiady Êrodowiskowe
itp.).

Prowadzimy fundusz stypendialny dla
absolwentów studiujàcych.

Wielu absolwentów odwiedza Laski.
Przyjmujemy ich ciep∏o i ˝yczliwie. Tradycyj-
nie ju˝ wysy∏amy do absolwentów ˝yczenia
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i otrzymu-
jemy wiele listów i kartek.

Skrócony opis przedsi´wzi´cia 

Pomoc w karierze szkolnej i zawodowej
osób niewidomych i s∏abowidzàcych realizu-
jemy poprzez fachowe poradnictwo zawodo-
we, psychologiczne, spo∏eczne i prawne oraz
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poÊrednictwo pracy; prowadzimy rehabilitacj´
Êwie˝o ociemnia∏ych; badamy sytuacj´ spo-
∏eczno-zawodowà i rynek pracy. Dzia∏ania te
przyczyniajà si´ do wejÊcia i adaptacji na
otwarty rynek pracy osób z wadami wzroku,
m´˝czyzn i kobiet, zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepe∏nospraw-
noÊci – po raz pierwszy wchodzàcych na ry-
nek pracy; d∏ugotrwale bezrobotnych i z naj-
wi´kszymi trudnoÊciami w wejÊciu na rynek
pracy. Konferencje, seminaria i spotkania
z rodzinami, po∏àczone z prezentacjà mo˝li-
woÊci, umiej´tnoÊci i technik pracy niewido-
mych, zwi´kszajà aktywnoÊç otoczenia w re-
alizacji zadaƒ z zakresu aktywizacji zawodo-
wej. Warsztaty poszukiwania pracy, psycholo-
giczne i twórcze, wp∏ywajà znaczàco na ak-
tywnoÊç zawodowà i potrzeb´ rozwoju indy-
widualnego potencja∏u.

Skupimy si´ teraz na przedstawionym,
jednym wycinku naszych dzia∏aƒ, tj. przygo-
towaƒ wychowanków koƒczàcych szko∏y na-
szego OÊrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Laskach do wejÊcia
na otwarty rynek pracy. Zale˝y nam bardzo na
tym, aby Êmia∏o i odwa˝nie wkraczali w na-
st´pny etap ˝ycia; by nie ró˝nili si´ od osób
widzàcych ani wiedzà o prawach rzàdzàcych
rynkiem pracy i jego zdobywaniem, ani umie-
j´tnoÊciami za∏atwiania ró˝nych ˝yciowych
spraw, i aby wiedzieli, na jakie instytucje
i w jakim zakresie mogà liczyç.

W ostatnich klasach gimnazjum, w ra-
mach poradnictwa zawodowego, odbywajà
si´ spotkania z rodzicami uczniów, na których
otrzymujà pe∏ne informacje dotyczàce mo˝li-
woÊci dalszego kszta∏cenia (w skali ogólno-
polskiej), wszystkie wskazania i przeciw-
wskazania dotyczàce przysz∏oÊci zawodowej
oraz mo˝liwoÊci dziecka. Zawsze informuje-
my rodziców o aktualnych przepisach dotyczà-
cych osób niepe∏nosprawnych, np. o orzecz-
nictwie, zmianach w pomocy spo∏ecznej, pro-
gramach PFRON itp. Uczniowie przechodzili
badania sk∏onnoÊci zawodowych (adoptowa-
liÊmy testy) i testy zdolnoÊci szkolnych. Na-
st´pnie po ró˝nych konsultacjach, m.in.
z psychologiem i lekarzem, podejmowali de-
cyzje co do dalszego kszta∏cenia po kàtem

przysz∏ej kariery zawodowej. Wszyscy brali
udzia∏ w dniach otwartych szkó∏ ponadgimna-
zjalnych naszego OÊrodka, a niektórzy w in-
nych oÊrodkach dla niewidomych i szko∏ach
masowych. Do szkó∏ ogólnodost´pnych, do
których wybierali si´ nasi uczniowie, wyje˝-
d˝ali nasi pedagodzy, bàdê z tamtych szkó∏
przyje˝d˝ali do nas nauczyciele celem zapo-
znania si´ z technikami i metodami uczenia
si´ uczniów z wadami wzroku. Kiedy uczeƒ
rozpoczyna nauk´ poza Laskami, prowadzimy
w nowym miejscu orientacj´ przestrzennà,
Êledzimy jego post´py i udzielamy niezb´dnej
pomocy.

Wychowanków, którzy koƒczà ostatnie
klasy szkó∏ ponadgimnazjalych, przygotowu-
jemy do wejÊcia w samodzielne ˝ycie poprzez
spotkania, m.in. w ramach lekcji z podstaw
przedsi´biorczoÊci, na których omawiamy
wybrane zagadnienia Ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe∏nosprawnych, przedstawiamy naj-
istotniejsze zagadnienia z prawa pracy; oma-
wiamy wybrane zagadnienia z komunikacji
interpersonalnej.  K∏adziemy nacisk na çwi-
czenia z autoprezentacji, komunikacji werbal-
nej i niewerbalnej, çwiczenie rozpoznawania
swoich mocnych i s∏abych stron. W tematach
dotyczàcych gospodarki rynkowej za najwa˝-
niejsze uwa˝amy zagadnienia i çwiczenia do-
tyczàce bezrobocia, inflacji, oszcz´dzania (za-
k∏adanie i obs∏uga w∏asnego konta bankowe-
go, w∏asny podpis). Najwi´cej czasu poÊwi´-
camy tematom zwiàzanym z aktywnym po-
szukiwaniem pracy: czytanie i pisanie og∏o-
szeƒ o prac´, ˝yciorys zawodowy CV, list mo-
tywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, samoza-
trudnienie. Uczeƒ koƒczàcy szko∏´ ma w∏asnà
teczk´ z dokumentowanymi çwiczeniami,
którà mo˝e w przysz∏oÊci wykorzystaç.

Decyzje uczniów co do dalszej przysz∏o-
Êci po ukoƒczeniu nauki sà bardzo  ró˝ne. 

Tym, którzy decydujà si´ na dalszà nauk´,
pomagamy, prowadzàc g∏ównie orientacj´
w nowym miejscu pobytu. Tym, którzy zamie-
rzajà podjàç prac´, staramy si´ pomagaç po-
przez nawiàzanie kontaktu z potencjalnym pra-
codawcà np. zaproszenie do Lasek, aby pozna∏
mo˝liwoÊci pracy osoby z dysfunkcjà wzroku.
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To sà bardzo trudne spotkania. Najcz´Êciej pra-
codawca ma tylko (albo a˝) dobre serce. Na-
szym zadaniem jest przekonanie, ˝e osoba
z wadà wzroku mo˝e byç dobrym pracowni-
kiem i przynieÊç korzyÊç firmie. Uprzedzamy
i wskazujemy na trudnoÊci, jakie pracodawca
napotka zatrudniajàc osob´ niewidomà. Suge-
rujemy i proponujemy rozwiàzywanie trudnoÊci
osoby niepe∏nosprawnej, nie litujàc si´ i nie wy-
r´czajàc jej. Zatrudnienie osoby niewidomej na
otwartym rynku pracy to du˝e wyzwanie dla fir-
my i dla niej samej. Zapoznajemy równie˝ pra-
codawców z obowiàzkami i uprawnieniami wy-
nikajàcymi z zatrudnienia osoby niepe∏no-
sprawnej. 

Niektórym absolwentom w naszych
warsztatach szkolàcych organizujemy indywi-
dualne kursy przysposobienia zawodowego
i sta˝e oraz praktyki zawodowe w placów-
kach naszego Towarzystwa. Sà one najcz´-
Êciej organizowane albo pod kàtem przysz∏ej
pracy w konkretnym zak∏adzie, albo celem
nabycia i pog∏´bienia niezb´dnych umiej´tno-
Êci (tak si´ dzieje w przypadku niewidomych
studentów informatyki, pedagogiki, anglisty-
ki, matematyki, polonistyki itp.).

Innym z kolei pomagamy staç si´ uczest-
nikami warsztatów terapii zaj´ciowej. Doty-
czy to przede wszystkim absolwentów naszej
szko∏y dla niewidomych z lekkim upoÊledze-
niem umys∏owym. Wi´kszoÊç warsztatów nie
jest przygotowana do przyj´cia osoby niewi-
domej. Jest to niepe∏nosprawnoÊç, która bu-
dzi obawy. Naszym zadaniem jest wyjazd do
warsztatów, przekonanie do przyj´cia osoby
niewidomej, zaproszenie do nas. TrudnoÊci
sprawiajà równie˝ rodzice, czy rodzina. Cz´-
sto koniecznoÊç dowiezienia na miejsce, a po-
tem odebrania osoby niewidomej z warszta-
tów jest du˝ym k∏opotem. Nie do koƒca jest
rozumiana potrzeba tej grupy osób niepe∏no-
sprawnych do bycia wÊród innych, do aktyw-
noÊci i samorealizacji.

Przygotowanie do wejÊcia na otwarty ry-
nek pracy poprzez çwiczenia w zak∏adaniu
w∏asnej firmy (ca∏y proces zg∏oszenia i reje-
stracji dzia∏alnoÊci), informacje o kredytach
na rozpocz´cie i kontynuowanie dzia∏alnoÊci
przynosi ju˝ rezultaty (nasi absolwenci otwie-

rajà gabinety masa˝u, firmy komputerowe,
prowadzà ró˝norodnà dzia∏alnoÊç gospodarczà
i spo∏ecznà). Telepraca i telemarketing to tak˝e
cz´sto podejmowane zatrudnienie przez osoby
z wadami wzroku, podobnie jak bycie masa˝y-
stà czy praca na innych stanowiskach – pako-
wacz, naklejanie kodów kreskowych. Cz´sto
te˝ nasi absolwenci zatrudniajà si´ jako t∏uma-
cze j´zyków obcych, pracownicy biurowi.

Âwie˝o ociemniali to osoby, które z ró˝-
nych przyczyn utracili bàdê tracà wzrok – mó-
wimy w tym wypadku o osobach doros∏ych.
Trafiajà do nas w ró˝ny sposób, skierowani

przez szpital, PZN, koÊció∏ itp. Nieraz dosta-
jemy tylko sygna∏, ˝e jest gdzieÊ w Polsce ta-
ka osoba. Wtedy wyje˝d˝amy do niej do do-
mu; rozmawiamy, przekonujemy i zach´camy
do rehabilitacji. W zale˝noÊci od potrzeby,
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, wy-
kszta∏cenia i umiej´tnoÊci proponujemy pro-
gram rehabilitacji podstawowej. Za ka˝dym
razem troch´ inny, zindywidualizowany. Za-
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wsze kontaktujemy je z pracownià rehabilita-
cji widzenia, orientacji przestrzennej, leka-
rzem, okulistà, psychologiem, nauczycielem
brajla. Wszyscy w∏àczeni w rehabilitacj´ spo-
tykajà si´ wspólnie, omawiajà specyfik´ kon-
kretnej osoby i proponujà dzia∏ania. Nie za-
wsze ch´tnie przyjmowane sà nasze propozy-
cje. Utrata wzroku jest tragedià. Nasza rola
polega na spokojnym i cierpliwym przekony-
waniu o tym,  ˝e mo˝liwe jest ˝ycie z upoÊle-
dzeniem wzroku. Wziàç bia∏à lask´ do r´ki
i wyjÊç na ulic´ to wielka odwaga.

Wi´kszoÊç absolwentów odwiedzamy
w miejscach, gdzie przebywajà. Ze wszystki-
mi utrzymujemy kontakt telefoniczny, listowy
lub e-mailowy tak d∏ugo, jak tego chcà i po-
trzebujà (czasem kilkadziesiàt lat).

Wyje˝d˝amy do firmy i na miejscu poma-
gamy w urzàdzeniu stanowiska pracy, np. wy-
konujàc oprzyrzàdowanie jakiegoÊ urzàdze-
nia. Zdarza si´, ˝e pracodawca chce zatrud-
niç osob´ z wadà wzroku, ale nie umie okre-
Êliç jej stanowiska pracy w swoim zak∏adzie.
Wyje˝d˝amy i podpowiadamy – po uprzed-
nim obejrzeniu stanowisk pracy – w∏aÊciwe
rozwiàzanie. Czasami przez jakiÊ czas towa-
rzyszymy w miejscu pracy osobie z wadà
wzroku. Trzeba wiedzieç, ˝e dobra wola kie-
rownika firmy to nie wszystko. M∏ody pracow-
nik trafia do konkretnego zespo∏u ludzi i ich
trzeba przekonaç oraz nauczyç, jak mogà po-
móc osobie z wadà wzroku.

Wysokie bezrobocie, trudnoÊci w znale-
zieniu si´ na rynku pracy to przede wszyst-
kim problem m∏odych ludzi. M∏odzie˝
w przeró˝ny sposób zabiega i nabywa umie-
j´tnoÊci poszukiwania pracy, kariery szkolnej
i zawodowej. Nasza m∏odzie˝ z powodu nie-
pe∏nosprawnoÊci ma zwielokrotnione trudno-
Êci w zdobywaniu pracy. Ogromnà potrzebà
jest przygotowanie jej do tego zadania. Zale-
˝y nam bardzo na tym, aby Êmia∏o i odwa˝-
nie wkracza∏a w nast´pny etap ˝ycia. By nie
ró˝ni∏a si´ od osób widzàcych ani wiedzà
zwiàzanà z prawami rzàdzàcymi rynkiem
pracy i jego zdobywaniem, ani umiej´tno-
Êciami za∏atwiania ró˝nych ˝yciowych spraw
i aby wiedzia∏a, na jakie instytucje i w jakim
zakresie mo˝e liczyç.

Z ponad 90-letnich doÊwiadczeƒ nasze-
go Towarzystwa wynika, ˝e najwa˝niejsze jest
w∏aÊciwe przygotowanie osób niewidomych
do prawid∏owej integracji ze spo∏eczeƒstwem.
Liczy si´ wszystko: wykszta∏cenie, wiedza,
umiej´tnoÊci, postawa osoby niewidomej. 

Z obserwacji dalszych losów naszych ab-
solwentów wiemy, ˝e ten rodzaj wsparcia jest
prawid∏owy i efektywny – nie znaczy to jed-
nak, ˝e  najdoskonalszy.

Zawsze zale˝a∏o nam na tym, by wycho-
dzàcy uczniowie nie wrócili do domów i ko-
rzystali z renty socjalnej; chcielibyÊmy, by by-
li aktywni. Natomiast osoby Êwie˝o ociemnia-
∏e – by odnalaz∏y si´ na rynku pracy.

Charakterystyka osób 
niepe∏nosprawnych 
uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciu

Konkursowe przedsi´wzi´cie obj´∏o oso-
by z dysfunkcjà wzroku z obszaru ca∏ego kra-
ju, by∏o niedochodowe i trwa∏o od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku. Udzia∏ w nim
wzi´∏y 33 osoby niewidome: (ze znacznym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci – 11, umiarko-
wanym – 22), tj. 28 uczniów koƒczàcych na-
uk´ w naszym OÊrodku i 5 osób doros∏ych. 

Jakie rezultaty 
zosta∏y osiàgni´te

SpoÊród 28 wychowanków podj´∏o: dalsze
kszta∏cenie 15 osób, 3 osoby prac´ w charak-
terze masa˝ystów, jedna osoba od maja br. od-
bywa sta˝ tkacki, dwie kolejne przygotowujà si´
do poprawki matury, w tym jeden m´˝czyzna
o˝eni∏ si´, szeÊç osób znalaz∏o miejsca w warsz-
tatach terapii zaj´ciowej, jedna osoba jest ci´˝-
ko chora i pozostaje w domu. Osoby Êwie˝o
ociemnia∏e z ró˝nych wzgl´dów nie sà gotowe
jeszcze do prawid∏owego egzystowania – sà
przez nas dalej pilotowane i przyjadà na szkole-
nia (w ostatnim czasie jedna podj´∏a prac´).

Realizacj´ przedsi´wzi´cia prowadzi∏
Dzia∏ ds. Absolwentów. Kierownikiem i koordy-
natorem zadaƒ by∏a Krystyna Konieczna – kie-
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rownik Dzia∏u. BezpoÊrednio w realizacj´ pro-
jektu zaanga˝owani byli pracownicy dzia∏u –
trzy osoby oraz lekarz, psycholog i pedagodzy
zaproszeni do poszczególnych zadaƒ – specja-
liÊci orientacji przestrzennej, rehabilitacji wi-
dzenia, nauczyciele zawodu, brajla (10 osób).

Przedsi´wzi´cie realizowano na terenie
Zak∏adu w Laskach i wykorzystano: pomiesz-
czenia szkolne, pracownie warsztatowe, gabi-
nety lekarskie, psychologiczne, rehabilitacyjne,
pracownie widzenia – wyposa˝one w sprz´t
komputerowy i pomoce zgodne z charakterem
danej pracowni, a tak˝e dom rekolekcyjny, po-
koje noclegowe, zaplecze kuchenne i sto∏ówki.

Konkursowe przedsi´wzi´cie w wysoko-
Êci 261.133,23 z∏ w ca∏oÊci zosta∏o sfinanso-
wane ze Êrodków Towarzystwa. 

Dzia∏alnoÊç Dzia∏u ds. Absolwentów jest
integralnà cz´Êcià innych dzia∏aƒ Towarzy-
stwa, a zw∏aszcza OÊrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, w którym wszyscy pracujàcy –
zgodnie z ideà Matki Czackiej – Za∏o˝ycielki,
przyczyniajà si´ do w∏aÊciwego przygotowa-
nia niewidomych do samodzielnego ˝ycia.

Od 1922 roku do dziÊ w Laskach wykszta∏ci-
∏o si´ blisko 3000 osób niewidomych.

Dzisiaj Towarzystwo prowadzi Dom Ma∏e-
go Dziecka Niewidomego w Warszawie dla
dzieci do czwartego roku ˝ycia, OÊrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Laskach, a w nim: Przedszkole, Szko∏´ Pod-
stawowà, Szko∏´ Podstawowà Specjalnà
w Rabce, Gimnazjum, Gimnazjum Specjalne,
Zasadniczà Szko∏´ Zawodowà, Zasadniczà
Szko∏´ Zawodowà Specjalnà, Technikum Ma-
sa˝u, Technikum dla Niewidomych oraz Szko-
∏´ Muzycznà I i II stopnia. Towarzystwo jest
w∏aÊcicielem Zak∏adu Opiekuƒczo-Rehabilita-
cyjnego dla Niewidomych Kobiet w ˚u∏owie
(woj. lubelskie), OÊrodka Rehabilitacyjno-Wy-
poczynkowego w Sobieszewie ko∏o Gdaƒska
oraz Domu dla Niewidomych M´˝czyzn w Nie-
po∏omicach ko∏o Krakowa. Dzia∏ Niewidomych
Doros∏ych prowadzony jest w Warszawie przy
klasztorze sióstr na Piwnej; zaÊ sprawami usa-
modzielnienia, rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudniania absolwentów zajmu-
je si´ Dzia∏ ds. Absolwentów.

Krystyna Konieczna
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç (PLN)

w∏asne 261.133,23

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

p∏ace pedagogiczne + zlecone 82.672,76

ZUS 35.239,54

delegacje, przejazdy s∏u˝bowe 13.054,44

artyku∏y spo˝ywcze 959,18

poczta, telefony i artyku∏y biurowe 5.563,23

czasopisma prenumerata 453,66

pomoc absolwentom (operacja 
– usuni´cie ga∏ek ocznych, dop∏aty mieszkaniowe) 59.061,59

inne i poÊrednie 64.128,82
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Wroc∏awski Sejmik Osób
Niepe∏nosprawnych 
z siedzibà we Wroc∏awiu
50-073 Wroc∏aw
ul. Âw. Antoniego 36/38
tel. (071) 344 17 34
tel./fax (071) 344 85 75

Program wspomaganego 
zatrudniania osób niepe∏nosprawnych
– TRENER (projekt pilota˝owy) 



Rys historyczny organizacji

Wroc∏awski Sejmik Osób Niepe∏nospraw-
nych powsta∏ w roku 1993 z inicjatywy lide-
rów dziewi´ciu wroc∏awskich organizacji po-
zarzàdowych. Aktualnie WSON zrzesza 50
organizacji osób niepe∏nosprawnych i ich ro-
dzin oraz organizacji dzia∏ajàcych na rzecz te-
go Êrodowiska z Wroc∏awia i Dolnego Âlàska.

Sejmik realizuje swoje cele przez:
1) reprezentowanie interesów osób nie-

pe∏nosprawnych i koordynacj´ dzia∏aƒ organi-
zacji cz∏onkowskich oraz lokalnych samorzà-
dów w tym zakresie,

2) tworzenie warunków dla pe∏nego i ak-
tywnego udzia∏u osób niepe∏nosprawnych
w ˝yciu spo∏ecznym,

3) integrowanie lokalnych Êrodowisk
osób niepe∏nosprawnych, w tym stowarzy-
szeƒ, grup samopomocy i instytucji w celu
obrony ich interesów,

4) przeciwdzia∏anie ró˝nym formom dys-
kryminacji osób niepe∏nosprawnych,

5) inicjowanie, opiniowanie i uczestni-
czenie w pracach legislacyjnych dotyczàcych
warunków ˝ycia osób niepe∏nosprawnych,

6) prowadzenie dzia∏alnoÊci w sferze za-
daƒ publicznych na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych znajdujàcych si´ w trudnej sytu-
acji ˝yciowej lub materialnej, 

7) prowadzenie dzia∏aƒ informacyjnych
i diagnostycznych oraz rozpoznawanie po-
trzeb osób niepe∏nosprawnych, organizowa-
nie konferencji, szkoleƒ i warsztatów omawia-
jàcych problematyk´ niepe∏nosprawnoÊci
w spo∏eczeƒstwie,

8) prowadzenie od 1999 roku szkoleƒ
podnoszàcych umiej´tnoÊci i kwalifikacji osób
niepe∏nosprawnych w ramach OÊrodka Szko-
lenia Osób Niepe∏nosprawnych, w tym w za-
kresie aktywizacji zawodowej osób niepe∏no-
sprawnych.

Cel przedsi´wzi´cia

Podstawowym celem projektu jest stwo-
rzenie realnej szansy otrzymania i utrzymania
pracy zarobkowej na otwartym rynku pracy
dla osób najbardziej dyskryminowanych, tj.

osób z zaburzeniami psychicznymi i z upoÊle-
dzeniem umys∏owym, a tym samym podnie-
sienie jakoÊci ich ˝ycia i samooceny oraz
prze∏amywanie barier spo∏ecznych i stereoty-
pów dotyczàcych przekonania o braku bàdê
ma∏ej wartoÊci pracy tych osób.

Opis przedsi´wzi´cia

Rodzaj, zakres i poziom us∏ug wspierajà-
cych aktywnoÊç zawodowà osób niepe∏no-
sprawnych mo˝e przyjmowaç – w zale˝noÊci
od potrzeb samych osób zatrudnianych – ró˝-
ne formy, od: 

– ogólnie dost´pnego poÊrednictwa i do-
radztwa w zakresie zatrudnienia poprzez

– mobilne grupy pracowników niepe∏no-
sprawnych,

– enklawy (grupy pracownicze) w zak∏a-
dach otwartego rynku pracy,

po model szkolenia do pracy na konkret-
nych stanowiskach przy udziale osobistego
asystenta.

Idea wspierania zatrudniania osób nie-
pe∏nosprawnych na otwartym rynku pracy
przy udziale wykwalifikowanych instruktorów
(trenerów) – „job coaching” zrodzi∏a si´
w USA w latach 80. ub. wieku.

Celem zasadniczym takiego wsparcia
jest stworzenie realnej szansy otrzymania
i utrzymania pracy zarobkowej dla osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz z zabu-
rzeniami psychicznymi. 

Model „job coaching” oparty jest na
zmianie podejÊcia do us∏ug w zakresie akty-
wizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych
na otwartym rynku pracy poprzez zmian´
sposobu myÊlenia z tradycyjnego: 

przeszkoliç –>zatrudniç 
na zgodne z procesem wspomaganego

zatrudniania: 
zatrudniç –>wyszkoliç –>utrzymaç
Trenerzy pracy wspomaganej pracujà

zgodnie z zasadà kontinuum wsparcia:
wsparcia tylko tyle ile jest niezb´dne, samo-
dzielnoÊci i autonomii tyle ile jest mo˝liwe.

Zakres wspomagania osoby zatrudnianej
przez trenera pracy obejmuje:

● ocen´ mo˝liwoÊci klienta,
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● wyszukiwanie miejsc pracy (akwizy-
cja),

● zatrudnianie na konkretnym miejscu
pracy,

● szkolenie osoby zatrudnianej w miej-
scu pracy i jej uczestnictwo w grupie wspar-
cia,

● sta∏e monitorowanie przebiegu pracy.

Czynnikami kluczowymi w znajdywaniu
pracy dla osoby niepe∏nosprawnej sà – oprócz
jej mo˝liwoÊci fizycznych – motywacja do
podj´cia pracy, mo˝liwoÊci dotarcia do miej-
sca pracy, umiej´tnoÊç radzenia sobie w ˝yciu
codziennym (osiàgni´ty poziom umiej´tnoÊci
spo∏ecznych).

W poszukiwaniu miejsc pracy dla uczest-
ników programu bazujemy na pozytywnych
aspektach ka˝dego cz∏owieka.

Nasze atuty to mo˝liwoÊç zapewnienia
pracodawcy, ˝e:

● przedsi´biorstwo zatrudni wprawdzie
mniej wydajnego, ale pewnego i zmotywowa-
nego pracownika,

● dzia∏alnoÊç trenera gwarantuje, ˝e do
danego miejsca pracy trafi odpowiedni pra-
cownik,

● proponowane wyposa˝enie lub prze-
kszta∏cenie stanowiska pracy podwy˝szy mi-
kroekonomicznà efektywnoÊç,

● przygotowanie do konkretnej pracy
przejmujà na siebie trenerzy, tym samym od-
cià˝ajàc kadr´ zak∏adu pracy,

● coraz wi´kszego znaczenia nabiera po-
zytywny zewn´trzny wizerunek firm, które za-
trudniajà osoby niepe∏nosprawne umys∏owo,

● wzglàd na mniej wydajnych pracowni-
ków wp∏ywa na polepszenie klimatu pracy,

● oddzia∏ gwarantuje d∏ugoterminowà
i pewnà pomoc przy rozwiàzywaniu proble-
mów.

Projekt w czasie pilota˝u realizowany by∏
przez trzyosobowy zespó∏ trenerów pracy
wspomaganej. 

Zadania trenera pracy wspomaganej to
przede wszystkim: 

● ocena oraz przygotowanie osoby wyty-

powanej do zatrudnienia w zakresie umiej´tno-
Êci spo∏ecznych niezb´dnych przy wykonywa-
niu pracy – opracowanie indywidualnego planu
rozwoju zawodowego i proces oceniania aktu-
alnych umiej´tnoÊci klienta, jego zaintereso-
waƒ i przewidywanego wsparcia potrzebnego
przy doborze jak najlepszej dla niego pracy,

● znalezienie miejsca pracy i pomoc oso-
bie niepe∏nosprawnej w czynnoÊciach zwiàza-
nych z procedurà zatrudnienia,

● okreÊlenie zakresu czynnoÊci w poro-
zumieniu z pracodawcà, które b´dà w zakre-
sie obowiàzków zatrudnianej osoby (sà to
w wi´kszoÊci prace pomocnicze i porzàdko-
we) oraz wymiaru czasu pracy (osoby ju˝ za-
trudnione pracujà w wymiarze od 1/4 do 3/4
pe∏nego wymiaru czasu),

● przygotowanie pracodawcy i wspó∏pra-
cowników do wspó∏dzia∏ania z pracownikiem
niepe∏nosprawnym,

● szkolenie osoby niepe∏nosprawnej na
stanowisku pracy a˝ do ca∏kowitej jej adapta-
cji i usamodzielnienia,

● monitorowanie pracy osoby zatrudnio-
nej – sta∏y, systematyczny kontakt z praco-
dawcà oraz ewentualne dzia∏ania interwen-
cyjne w sytuacjach kryzysowych oraz wspó∏-
praca z najbli˝szym otoczeniem osoby zatrud-
nionej.
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Trenerzy pracujà w systemie partnerskim
(dwie wymieniajàce si´ osoby sà odpowie-
dzialne za jednego pracownika). Gwarantuje
to pe∏nà dyspozycyjnoÊç trenerów zarówno
w stosunku do pracodawcy, jak i osoby za-
trudnianej.

W ramach przygotowania uczestników
programu do wejÊcia na rynek pracy, w ostat-
nim roku trwania projektu pilota˝owego organi-
zowaliÊmy tzw. „praktyki zawodowe” – praca
pod kontrolà trenerów ma∏ych grup lub poje-
dynczych osób przygotowujàcych si´ do zatrud-
nienia u konkretnych pracodawców (np. prace
na zró˝nicowanych stanowiskach pracy w do-
mach pomocy spo∏ecznej czy w biurach Miej-
skiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej). Pozwoli∏o
to na lepszà samoocen´ i ocen´ osoby zatrud-
nianej pod kàtem jej preferencji i umiej´tnoÊci. 

Zakres przygotowania osoby niepe∏no-
sprawnej do zatrudnienia i przebieg szkolenia
zale˝y od indywidualnych cech pracownika,
miejsca pracy i innych warunków towarzyszà-
cych procesowi zatrudnienia.

JeÊli w jednym wypadku zachodzi po-
trzeba dos∏ownego „prowadzenia za r´k´” –
bardzo intensywnej nauki i çwiczenie po-
szczególnych umiej´tnoÊci (na bazie wcze-
Êniejszego indywidualnego planu szkolenia),
to w innym mo˝e wystarczyç jedynie obec-
noÊç asystenta wspomagajàcego w poczàtko-
wym etapie pracy.

Zakres dokszta∏cania osoby zatrudnianej
dotyczy przede wszystkim takich umiej´tno-
Êci jak:

● samodzielne przychodzenie do pracy,
● orientacja przestrzenna w zak∏adach

pracy,
● orientacje czasowe, tj.: punktualne

przybycie, dotrzymywanie czasu przerw, koƒ-
ca pracy, rozwój zrozumienia przebiegu pracy,

● wyuczenie konkretnych czynnoÊci po-
wierzonych pracownikowi,

● wyuczenie tzw. umiej´tnoÊci spo∏ecz-
nych (radzenie sobie z krytykà, wspó∏praca
w zespole, wyra˝ania zainteresowaƒ, zada-
wanie pytaƒ, zaradnoÊç ˝yciowa, budowanie
relacji, komunikowanie si´ ze wspó∏pracowni-
kami, itp.),

● rozwini´cie zrozumienia dla pracy,
utwierdzenie we w∏asnej motywacji,

● w razie potrzeby poinformowanie wspó∏-
pracowników o mo˝liwoÊciach komunikacji
z niepe∏nosprawnym pracownikiem.

W strategiach instrukta˝owych we wspo-
maganym zatrudnieniu trenerów obowiàzuje
„z∏ota zasada”, która mówi, ˝e: 

Brak post´pów w uczeniu si´, w jakiej-
kolwiek konkretnej sytuacji, powinien byç
najpierw zinterpretowany jako, raczej, wynik
niew∏aÊciwej lub niewystarczajàcej strategii
nauczania, a nie jako niezdolnoÊci ucznia do
nauki (Marc Gold).

W praktyce okaza∏o si´, ˝e to nie nauka
czynnoÊci ma najwi´ksze znaczenie w proce-
sie szkolenia. Du˝o wi´ksze wyzwanie to roz-
wój umiej´tnoÊci spo∏ecznych u osoby zatrud-
nianej oraz odpowiedniego sposobu zachowa-
nia si´ obu stron: przysz∏ego pracownika oraz
– co wa˝ne – wspó∏pracowników i prze∏o˝o-
nych, którzy równie˝ muszà zostaç w tym za-
kresie przygotowani. 

Ponadto osoby niepe∏nosprawne, które
d∏ugi czas pracowa∏y w warsztatach t´sknià
za „ciep∏ym gniazdem warsztatów”, z ich ela-
stycznymi strukturami, gdzie mieli wi´kszà
swobod´ oraz mniej regulowane stosunki
spo∏eczne.

Du˝ym problemem jest ma∏a odpornoÊç
psychiczna osób zatrudnianych, która uwi-
dacznia si´ dopiero w warunkach stresu, wy-
sokiego tempa pracy i czasami bardzo specy-
ficznych stosunków mi´dzyludzkich.

Aby zniwelowaç te i inne problemy
w sensie utrzymania miejsca pracy i zapobie-
gni´cie ich narastaniu a˝ do powa˝nego kry-
zysu, trenerzy tak˝e po fazie intensywnego to-
warzyszenia, pozostajà w regularnym kontak-
cie z osobami bioràcymi udzia∏ w procesie
pracy osoby zatrudnionej. 

Warunkiem trwa∏oÊci zatrudnienia jest
d∏ugoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej.
Polega ono na systematycznym i ciàg∏ym dzia-
∏aniu trenera na terenie zak∏adu pracy oraz pro-
wadzeniu przez trenerów równoleg∏ych tera-
peutycznych spotkaƒ osób pracujàcych.
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Dotychczasowa realizacja programu
wspomaganego zatrudniania we Wroc∏awiu
zaowocowa∏a trwa∏ym zatrudnieniem 17 osób
na otwartym rynku pracy, g∏ównie w siecio-
wych firmach McDonalds Polska, American
Restaurants (Pizza Hut i KFC), Hotelu Holiday
Inn, a tak˝e w Firmie HECTAS Us∏ugi, Miej-
skim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej i dwóch
wroc∏awskich domach pomocy spo∏ecznej.

Ponadto oko∏o 30 osób zosta∏o przygoto-
wanych do podj´cia pracy, a 20 uczestniczy ro-
tacyjnie w „praktykach zawodowych” u praco-
dawców na otwartym rynku.

Finalizowane sà porozumienia o wspó∏-
pracy w realizacji programu z kolejnymi pra-
codawcami. 

W okresie pilota˝u opracowano tak˝e,
wed∏ug modelu amerykaƒskiego z uwzgl´d-
nieniem doÊwiadczeƒ niemieckich i wroc∏aw-
skich, program 2-etapowego szkolenia dla
kandydatów na trenerów pracy wspomaga-
nej.

W oparciu o doÊwiadczenia w∏asne i or-
ganizacji/placówek w krajach Unii Europej-
skiej wypracowaliÊmy zasady organizacyjne
i procedury dzia∏ania Agencji Wspomaganego
Zatrudniania z ró˝nymi jego formami (praca
przy wsparciu trenera, zatrudnienie przejÊcio-
we, praktyki zawodowe u pracodawców itp.).

Nasze doÊwiadczenia potwierdzajà
s∏usznoÊç idei i za∏o˝eƒ wspomaganego za-
trudniania. 

Wyniki ewaluacji programu wskazujà na
jego pozytywny odbiór zarówno przez praco-
dawców jak i przez za∏ogi jednostek, w któ-
rych podejmujà prac´ zatrudniane przez nas
osoby. 

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie

Wroc∏awski program wspomaganego za-
trudniania oparty jest na modelu Agencji
Wspomaganego Zatrudniania z Charlotte
w stanie Pó∏nocna Karolina (USA) – jednostki
organizacyjnej Meklenburg Open Door.

Realizatorem programu wroc∏awskiego,
podobnie jak w USA, jest organizacja poza-

rzàdowa – Wroc∏awski Sejmik Osób Niepe∏-
nosprawnych. Tak˝e w krajach Unii Europej-
skiej podobne programy sà inicjowane i reali-
zowane przez obywatelskie organizacje non
profit, przy pomocy i wsparciu w∏adz lokal-
nych (np. w Niemczech, w Hamburgu inicja-
torem powstania takiego programu by∏o
w 1992 roku Stowarzyszenie Rodziców na
Rzecz Integracji Zawodowej). Zarówno
w USA jak i w krajach europejskich programy
wspomaganego zatrudniania stanowià inte-
gralnà cz´Êç systemu rehabilitacji spo∏ecznej
i zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
W USA sà one finansowane ze Êrodków sta-
nowych oraz z bud˝etu w∏adz lokalnych,
w Niemczech ze Êrodków urz´dów pracy oraz
instytucji ubezpieczenia spo∏ecznego. Nasz
projekt finansowany jest ze Êrodków samorzà-
du Miasta Wroc∏aw.

Okres realizacji przedsi´wzi´cia

Przygotowania do podj´cia realizacji pi-
lota˝u programu trwa∏y od maja do grudnia
2001 roku.

Projekt pilota˝owy realizowany by∏ w la-
tach 2002 – 2004.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków,
êród∏a finansowania

Zarówno pilota˝ programu jak i jego kon-
tynuacja finansowane sà w przewa˝ajàcej

23

Wroc∏awski Sejmik Osób Niepe∏nosprawnych



cz´Êci przez samorzàd miasta Wroc∏awia.
Ca∏kowite koszty programu wynios∏y w kolej-
nych latach:

Rok Ca∏kowity W tym W tym
realizacji koszt ze Êrodków z innych
programu realizacji Miasta Wroc∏aw êróde∏ 

2002 78.264 70.615 7.649

2003 100.302 70.000 30.302

2004 97.820 79.200 18.620

Przygotowanie do realizacji
przedsi´wzi´cia

W ramach wspó∏pracy miast partners-
kich Wroc∏aw – Charlotte w marcu 2001 roku
trenerzy tej Agencji przeszkolili 21 osób zain-
teresowanych udzia∏em w projekcie. Koszty
szkolenia pokry∏a Agencja Mecklenburg Open
Door z Charlotte oraz samorzàd Wroc∏awia.
Szkolenie trwa∏o pi´ç dni i zakoƒczy∏o si´
wytypowaniem przez trenerów
amerykaƒskich osiem osób o najwy˝szych
predyspozycjach do roli trenera zatrudniania
wspomaganego. 

W maju 2001 roku we Wroc∏awskim
Sejmiku Osób Niepe∏nosprawnych zatrud-
niono trzy spoÊród nich do realizacji projektu
pilota˝owego. W 2001 roku zadaniem tego
zespo∏u by∏o przygotowanie organizacyjne
programu – w tym dostosowanie do polskich
warunków narz´dzi stosowanych w Agencji z
Charlotte do dokumentowania przebiegu
zatrudniania osób niepe∏nosprawnych oraz
opracowanie propozycji dokumentacji doty-
czàcej realizacji programu.

Termin realizacji zasadniczej cz´Êci
pilota˝u okreÊlono na lata 2002 –  2004. 

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
by∏o realizowane

Program realizowany jest na terenie
miasta Wroc∏aw.

Charakterystyka osób 
niepe∏nosprawnych 
uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciu

Projekt kierowany jest do osób
najbardziej dyskryminowanych na rynku
pracy, tj. do osób ze znacznym i umi-
arkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci z
dwu grup – osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà oraz z zaburzeniami psychiczny-
mi, w wieku od 20 do 35 lat, z niskim stop-
niem wykszta∏cenia i brakiem odpowiednich
kwalifikacji zawodowych.

Uzasadnienie potrzeby
realizacji przedsi´wzi´cia

Jedynà ofertà samorealizacji i akty-
wnoÊci dla tych osób sà we Wroc∏awiu
nieliczne grupy rewalidacji spo∏ecznej oraz 7
warsztatów terapii zaj´ciowej. W zaj´ciach
tych uczestniczy ∏àcznie niewiele ponad 400
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. To
oferta zdecydowanie zbyt ma∏a, w ˝adnym
stopniu nie zaspokajajàca potrzeb lokalnego
Êrodowiska. Zdecydowana wi´kszoÊç z tych
osób, nie widzàc szans na zatrudnienie, nie
rejestruje si´ w Powiatowym Urz´dzie Pracy. 

Poprzez stereotypy myÊlowe grupy osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i z
zaburzeniami psychicznymi sà jawnie
dyskryminowane, przez co zmniejszajà si´
szanse na zaadoptowanie si´ tych osób w
spo∏eczeƒstwie, a w szczególnoÊci na
znalezienie i utrzymanie pracy. Nasze
dzia∏ania powinny pomóc w prze∏amywaniu
tych barier i stereotypów w spo∏eczeƒstwie.

Raport Grupy Ekspertów Mi´dzynaro-
dowej Organizacji do Spraw Zapewnienia
Pracy Osobom Niepe∏nosprawnym pod nazwà
Wspieranie zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych intelektualnie i osób z zaburzeni-
ami psychicznymi okreÊlajàc bariery w
pozyskiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia
wskazuje jednoczeÊnie pomoc osobistego
asystenta zawodowego (trenera) jako

24

Wroc∏awski Sejmik Osób Niepe∏nosprawnych



najbardziej efektywnà form´ us∏ug wspierajà-
cych dla tych grup osób niepe∏nosprawnych.

Sposób rekrutacji uczestników

Uczestnicy programu rekrutujà si´
spoÊród uczestników warsztatów terapii
zaj´ciowej oraz innych grup rewalidacyjnych
dzia∏ajàcych na terenie Wroc∏awia. Osoby zain-
teresowane udzia∏em w programie, a nie
uczestniczàce w zorganizowanych formach ter-
apeutycznych, zg∏asza∏y si´ do Wroc∏awskiego
Sejmiku Osób Niepe∏nosprawnych osobiÊcie,
najcz´Êciej w towarzystwie cz∏onka rodziny.

Z ka˝dym kandydatem trenerzy prze-
prowadzajà wywiad wst´pny, okreÊlajàc jego
mo˝liwoÊci, preferencje i ograniczenia
wzgl´dem wykonywania pracy zarobkowej. 

Monitoring uczestników
po zakoƒczonym przedsi´wzi´ciu

Monitoring uczestników prowadzony jest
zarówno w czasie przygotowania do zatrud-
nienia, ca∏ego cyklu zatrudnienia, szkolenia
jak i po usamodzielnieniu si´ pracownika na
stanowisku pracy. 

Dotychczasowe doÊwiadczenia poka-
zujà, ˝e niezb´dne jest sta∏e utrzymywanie
przez trenera kontaktu zarówno z pracodawcà
jak i z zatrudnionà osobà niepe∏nosprawnà. 

W ˝adnym wypadku nie mo˝na wyjÊç 
z za∏o˝enia, ˝e pracodawca czy wspó∏pracow-
nicy bàdê sama osoba niepe∏nosprawna
poradzà sobie w razie zaistnienia problemu. 

W d∏ugoterminowej opiece szczególnie
wa˝na okaza∏a si´ tak˝e wspó∏praca z osoba-
mi ze Êrodowiska osoby niepe∏nosprawnej.
Dzi´ki regulowaniu kontaktów z opiekunami 
i rodzicami istnieje mo˝liwoÊç wczesnej inter-
wencji w przypadku pojawienia si´ trudnoÊci.

Sta∏e monitorowanie pracy jest gwaran-
tem bezpieczeƒstwa dla obu stron: dla praco-
dawcy – zapewnieniem prawid∏owego
wykonywania obowiàzków przez osob´
zatrudnionà, dla osoby niepe∏nosprawnej –
trwa∏oÊci zatrudnienia.

Kontynuacja przedsi´wzi´cia

Po zakoƒczeniu pilota˝u projekt jest kon-
tynuowany i rozszerzany. W roku 2005
wroc∏awski zespó∏ trenerów pracy wspoma-
ganej sk∏ada si´ z szeÊciu osób z przygo-
towaniem zawodowym i doÊwiadczeniem w
pracy z osobami z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà i problemami psychicznymi – troje psy-
chologów i troje pedagogów specjalnych.

Zasadnicza cz´Êç wroc∏awskiego progra-
mu „Trener” w 2005 roku obejmuje:

– prowadzenie dzia∏alnoÊci trenerów
pracy wspomaganej na terenie Wroc∏awia,

– realizacj´ programu wspierajàcego 
i przygotowujàcego osoby niepe∏nosprawne
do podj´cia pracy zarobkowej (zaplecze tera-
peutyczne programu utworzone zosta∏o we
wspó∏pracy z DolnoÊlàskim Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y z MPDz 
OSTOJA),

– prowadzenie programu szkoleƒ dla
kandydatów na trenerów pracy wspomaganej,

– sta∏à wspó∏prac´ i wymian´ doÊwiad-
czeƒ z organizacjami prowadzàcymi ró˝ne
formy wspomaganego zatrudniania w krajach
UE – nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z programem
w Niemczech (program Hamburger
Arbeitsassistenz),

– organizacj´ Wroc∏awskiej Agencji
Wspomaganego Zatrudniania w lokalu
pozyskanym do u˝ytkowania na ten cel od
Miasta Wroc∏aw. 

Problemy (planowanie, 
realizacja, rozliczanie) 
i sposoby ich rozwiàzania

Jak ka˝de dzia∏anie, realizacja programu
napotyka tak˝e na trudnoÊci. Sà to przede
wszystkim:

● odpowiedni dobór kandydatów na
trenerów pracy wspomaganej, 

● problem pozyskiwania Êrodków finan-
sowych na wynagrodzenia dla trenerów,
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● zabezpieczenie zaplecza terapeuty-
cznego dla realizowanego programu.

Umiej´tnoÊç rozwiàzania tych trzech
problemów gwarantuje efektywnoÊç w real-
izacji programu oraz mo˝liwoÊç jego sukcesy-
wnego rozszerzania jako przyk∏adu partner-
skiej wspó∏pracy samorzàdu, organizacji oby-
watelskiej oraz lokalnych pracodawców.

Koordynator projektu:
Ma∏gorzata Goràcy

Tel. 0605 544 722
e-mail: m.goracy@wson.wroc.pl
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç (PLN) Nazwa instytucji

zewn´trzne 199.600,00 Samorzàd Wroc∏awia

publiczne krajowe 55.946,00 PFRON

prywatne 27.973,00 darowizny

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

wynagrodzenia trenerów 177.120,00

wynagrodzenie trenera - koordynatora 54.000,00

koszty inne (telekomunikacja, materia∏y biurowe) 52.399,00



27

Stowarzyszenie
„Niepe∏nosprawni 
dla Ârodowiska EKON”
05-805 Otr´busy
ul. K´piƒska 90
tel. (022) 729 40 04
fax (022) 758 57 01
www.ekon.org.pl

EKO-PRACA 
Projekt Pilota˝owy



Rys historyczny organizacji

Stowarzyszenie „Niepe∏nosprawni dla
Ârodowiska EKON” powsta∏o w 2003 roku,
w wyniku wspólnej inicjatywy osób niepe∏no-
sprawnych i wszystkich tych, których zainte-
resowania i pasje zwiàzane sà z ekologià
i ochronà Êrodowiska.

Stowarzyszenie jest organizacjà non pro-
fit, nie pracujàcà dla zysków. Dzia∏amy w kie-
runku stworzenia pierwszego w Polsce przed-
si´biorstwa spo∏ecznego, które, mamy na-
dziej´, powstanie ju˝ w 2005 roku.

Opierajàc si´ na w∏asnych rozwiàza-
niach, opracowaliÊmy i wdro˝yliÊmy proza-
trudnieniowy projekt EKO-PRACA – polegajà-
cy na tworzeniu nowych miejsc pracy dla
osób niepe∏nosprawnych, szczególnie psy-
chicznie chorych. Miejsca te, zwane przez
nas „zielonymi miejscami pracy”, sà ÊciÊle
zwiàzane z pracà na rzecz ochrony Êrodowi-
ska i edukacjà ekologicznà spo∏eczeƒstwa.
Projekt oparty jest na nowatorskim podejÊciu
do zbiórki odpadów opakowaniowych bezpo-
Êrednio w miejscu ich powstawania, czyli
w mieszkaniach, biurach, sklepach, hurtow-
niach, urz´dach itp. 

Dzi´ki ogromnemu zanga˝owaniu wielu
osób Stowarzyszenie EKON stworzy∏o od po-
czàtku 2004 roku ponad 609 „zielonych
miejsc pracy” w ochronie Êrodowiska dla
osób niepe∏nosprawnych, w tym w trakcie
trwania projektu – 391 miejsc pracy dla osób
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci (345 w Warszawie, 10 w Koƒ-
skich, 36 w ˚yrardowie). 

Cel przedsi´wzi´cia

1. Sprawdzenie mo˝liwoÊci tworzenia
„zielonych miejsc pracy” w ochronie Êrodowi-
ska dla osób o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci, szczególnie psy-
chicznie chorych;

2. sprawdzenie, czy i jak osoby psychicz-
nie chore zaakceptujà „zielone miejsca pra-
cy”, których ideà przewodnià jest praca
w otwartym otoczeniu, mi´dzy ludêmi;

3. okreÊlenie parametrów ekonomicz-
nych dla samowystarczalnoÊci i dzia∏ania po-
wstajàcego przedsi´biorstwa spo∏ecznego
tworzàcego „zielone miejsca pracy”. 

Opis przedsi´wzi´cia

Pilota˝ przeprowadziliÊmy w Warszawie
ze wzgl´du na najwi´ksze w Polsce skupisko
osób psychicznie chorych ca∏kowicie zmargi-
nalizowanych, pozostajàcych bez pracy na-
wet po kilka lat, oraz w ˚yrardowie (43 600
mieszkaƒców) i Koƒskich (33 200 mieszkaƒ-
ców), jako standardowych przyk∏adach miast
polskich.

Pierwszà grup´ pracowników skierowali-
Êmy na dwumiesi´czne szkolenia z dziedziny
ochrony Êrodowiska i ekologii oraz komunika-
cji spo∏ecznej. StworzyliÊmy nowe stanowisko
pracy – pracownik ochrony Êrodowiska. Wy-
maga∏o to edukowania kandydatów do pracy
w tym zakresie. ChcieliÊmy ich równie˝ wypo-
sa˝yç w umiej´tnoÊç komunikowania si´ i ra-
dzenia sobie w sytuacjach dla nich stresujà-
cych. 

Osoba psychicznie chora jest zwykle izo-
lowana od innych ludzi i nie mo˝e znaleêç
pracy, co pog∏´bia poczucie bezcelowoÊci ˝y-
cia i powoduje cz´ste reemisje choroby. Pró-
by podj´cia pracy koƒczà si´ najcz´Êciej nie-
powodzeniem. Je˝eli taka osoba znajdzie pra-
c´, to najcz´Êciej w zamkni´tym pomieszcze-
niu, w niewielkiej grupie podobnie chorych
osób. Koƒczy si´ to przewa˝nie po kilku dni-
ach lub tygodniach nawrotem choroby prowa-
dzàcym do rezygnacji z pracy. 

W naszym projekcie, po konsultacjach ze
specjalistami z Instytutu Psychiatrii i Neurolo-
gii w Warszawie, od poczàtku zacz´liÊmy
tworzyç grupy wzajemnego wsparcia, w któ-
rych l˝ej chorzy pomagajà tym z wi´kszymi
zaburzeniami. Wa˝nà rol´ pe∏nià brygadziÊci
terapeuci, którzy pomagajà pracownikom
w rozwiàzywaniu ich problemów zwiàzanych
z pracà i ˝yciem osobistym. Osoby z zaburze-
niami psychicznymi pracujàc razem z osoba-
mi zdrowymi psychicznie zacz´∏y wykazywaç
coraz rzadsze nawroty choroby, nabiera∏y
ch´ci do ˝ycia, praca sta∏a si´ bardzo wa˝-
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nym elementem ich ˝ycia. Kontakty z innymi
osobami – kolegami z pracy – zaowocowa∏y
nawiàzaniem wi´zi spo∏ecznych, tak potrzeb-
nych przy rehabilitacji tych osób. 

SkutecznoÊç tej rehabilitacji zosta∏a wy-
soko oceniona przez wspó∏pracujàcy ze Sto-
warzyszeniem EKON Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie. Lekarze prowadzà-
cy pacjentów pracujàcych w Stowarzyszeniu
EKON zauwa˝yli znaczà popraw´ ich stanu
zdrowia. 

Nie bez znaczenia okaza∏ si´ równie˝ wy-
bór wykonywanej dzia∏alnoÊci przez osoby
niepe∏nosprawne. Praca na otwartej prze-
strzeni na rzecz czystoÊci Êrodowiska natural-
nego, w którym wszyscy ˝yjemy, ponowne
wykorzystanie papieru, plastików czy metali,
które do tej pory by∏y wyrzucane na wysypi-
ska Êmieci, a teraz mog∏y byç poddane recy-
klingowi i wykorzystane ponownie, powodo-
wa∏y, ˝e pracownicy „zielonych miejsc pracy”
czuli du˝à satysfakcj´ z wykonywanej pracy,
mieli poczucie celowoÊci i potrzeby swoich
dzia∏aƒ.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie

Projekt EKO-PRACA stworzony zosta∏
przez grup´ osób zwiàzanych ze Stowarzysze-
niem „Niepe∏nosprawni dla Ârodowiska
EKON” i przez nià prowadzony. Poniewa˝
dzia∏ania projektu by∏y pionierskie, wiele roz-
wiàzaƒ tworzono w czasie trwania samego
projektu. 

Okres realizacji

1 stycznia 2004 – 31 grudnia 2004r.

èród∏a finansowania

Projekt pilota˝owy sfinansowany zosta∏ z:
1. dzia∏alnoÊci gospodarczej Stowarzy-

szenia,

a) sprzeda˝y pozyskanych surowców
wtórnych,

b) przychody z dzia∏alnoÊci agencji za-
trudnienia,

c) szkoleƒ w zakresie ochrony Êrodowi-
ska,

2. po˝yczek cz∏onków – za∏o˝ycieli Sto-
warzyszenia.

Przygotowanie do realizacji 
przedsi´wzi´cia

PrzeprowadziliÊmy je jesienià 2003 ro-
ku. Dotyczy∏y one g∏ównie uzyskania niezb´d-
nych zezwoleƒ.

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
by∏o realizowane

1. Warszawa – ze wzgl´du na najwi´ksze
w Polsce skupisko osób psychicznie chorych 

2. ˚yrardów (43 600 mieszkaƒców)
3. Koƒskie (33 200 mieszkaƒców).

Charakterystyka osób 
niepe∏nosprawnych

Dzia∏ania projektu obj´∏y osoby o znacz-
nym i umiarkowanym stopniu niepe∏nospraw-
noÊci ze szczególnym uwzgl´dnieniem osób
psychicznie chorych. 

Osoby o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci stanowià grup´,
która ma szczególnie du˝e trudnoÊci z uzy-
skaniem zatrudnienia. Jak podaje GUS, w IV
kwartale 2002 roku Badania AktywnoÊci
Ekonomicznej LudnoÊci (wyniki zbie˝ne z na-
rodowym spisem ludnoÊci równie˝ z 2002 ro-
ku) wykaza∏y, i˝ zbiorowoÊç osób niepe∏no-
sprawnych w Polsce z prawnie orzeczonà nie-
pe∏nosprawnoÊcià liczy∏a 4 235 000 osób
(13,6% ludnoÊci Polski), z czego ze znacz-
nym stopniem niepe∏nosprawnoÊci by∏o 
957 000 (3,1% ludnoÊci), a umiarkowanym
1 462 000 (4,7% ludnoÊci). Katastrofalnie
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niskie jest zatrudnienie w grupie ze znacznym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci: ok. 26 700
zatrudnionych na 957 000, co stanowi
2,8%, i z umiarkowanym stopniem ok. 
154 900 zatrudnionych na 1 462 000
(10,6%). Na ponad 2 miliony przedsi´-
biorstw w Polsce, tylko ok. 5 000 przedsi´-
biorstw wolnego rynku pracy zatrudnia osoby
niepe∏nosprawne. W zak∏adach tych zatrud-
nionych jest ok. 86 tys. osób niepe∏nospraw-
nych, to jest nieco ponad 0,7 % za∏óg pra-
cowniczych tych zak∏adów (12 300 000). 

W ostatnich latach wzros∏a liczba osób
z zaburzeniami psychicznymi: w grudniu
2003r. w poradniach zdrowia psychicznego
by∏o zarejestrowanych prawie 1 150 000 pa-
cjentów, w tym ponad 1 124 000 leczy∏o si´,
a w urz´dach pracy zarejestrowanych by∏o
tylko 9 474 osób.

Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych, do których 
by∏o skierowane przedsi´wzi´cie

miejscowoÊç
stopieƒ liczba
niepe∏nosprawnoÊci osób

Warszawa
umiarkowany 314
znaczny 31

˚yrardów
umiarkowany 35
znaczny 1

Koƒskie
umiarkowany 10
znaczny –

Razem 391

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia

Aby poprawiç zatrudnianie osób niepe∏no-
sprawnych, potrzebne sà skuteczniejsze i nie-
typowe dzia∏ania na rynku pracy, a takim dzia-
∏aniem jest projekt pilota˝owy EKO-PRACA
i tworzone w trakcie jego realizacji „zielone

miejsca pracy”. Dla osób psychicznie chorych
najwa˝niejsza jest rehabilitacja zawodowa,
w wyniku której ich stan zdrowia znacznie si´
poprawia. Wa˝na jest równie˝ cz´Êç ekologicz-
na projektu, gdy˝ potrzeba skutecznych dzia-
∏aƒ w ochronie Êrodowiska jest coraz wi´ksza,
z ka˝dym rokiem odzyskujemy coraz wi´cej
odpadów, aby w przysz∏oÊci nas nie zasypa∏y.
Projekt EKO-PRACA zawiera równie˝ elementy
edukacji ekologicznej.

Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja osób niepe∏nosprawnych do
projektu EKO-PRACA odbywa∏a si´ poprzez
Êcis∏e wspó∏dzia∏anie z urz´dami pracy,
PCPR, MOPS oraz organizacjami pozarzàdo-
wymi dzia∏ajàcymi na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych. Pracownicy EKON pe∏nili sta∏e
dy˝ury w Urz´dzie Pracy w Warszawie
(w ka˝dy czwartek w godz. 10-12). EKON by∏
wspó∏organizatorem kilku gie∏d pracy, skàd
równie˝ rekrutowano uczestników projektu.
Wiele osób, które rozpocz´∏y prac´, przypro-
wadza∏o swoich znajomych, którzy równie˝
zostali przyjmowani do pracy. Bardzo sku-
teczne w rekrutacji by∏y równie˝ plakaty infor-
mujàce o EKO-PRACY, które umieszczaliÊmy
w miejscach odwiedzanych przez osoby szu-
kajàce pracy.

Monitoring pracowników 
po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia

Pracownicy bioràcy udzia∏ w projekcie
(o ile sami nie zrezygnowali) sà w dalszym
ciàgu zatrudnieni i monitorowani przez swo-
ich prze∏o˝onych.

Czy przedsi´wzi´cie jest kontynuowane

W 2005 roku projekt EKO-PRACA konty-
nuuje swojà pozytywnà dzia∏alnoÊç, rozsze-
rzajàc jà na kolejne warszawskie osiedla,
zwi´kszajàc zatrudnienie do 376 osób
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci.
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Napotykane problemy

● W trakcie planowania:
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problem sposób rozwiàzania

Oszacowanie iloÊci, jakoÊci i cen Do obliczeƒ przyj´to Êrednià iloÊç odpadów
zbieranych surowców wtórnych. przypadajàcà na mieszkaƒca Warszawy.

Udzia∏ poszczególnych frakcji przyj´to
szacunkowo, a ceny sprzeda˝y oszacowano
jako Êrednie ceny ostatnich 3 miesi´cy
przy sprzeda˝y du˝ych partii towarów
(pe∏en samochód ci´˝arowy).

Czy mieszkaƒcy osiedli b´dà brali Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla 
udzia∏ w projekcie: b´dà sami segregowaç mieszkaƒców: przygotowanie elementarza
odpady opakowaniowe i wk∏adaç je ekologicznego, spotkania z mieszkaƒcami 
do ˝ó∏tych toreb? osiedli wyjaÊniajàce potrzeb´ segregacji 

odpadów i przekonanie ich, ˝e warto 
spróbowaç dajàc tym samym szans´ pracy
osobom niepe∏nosprawnym.

Projekt EKO-PRACA – konkurencjà dla Rozmowy trójstronne z przedsi´biorstwam
przedsi´biorstw komunalnych, blokowanie i komunalnymi i spó∏dzielniami mieszkaniowymi,
przez nie podpisania umów gdzie wyjaÊnimy, ˝e dzia∏ania projektu
ze spó∏dzielniami mieszkaniowymi. nie sà konkurencyjne, a uzupe∏niajàce

dzia∏ania ekologiczne na danym osiedlu.

Czy niepe∏nosprawni pracujàcy Osoby niepe∏nosprawne obs∏ugujàce dane
na osiedlach b´dà dobrze przyj´ci osiedle b´dà jego mieszkaƒcami, co u∏atwi
przez mieszkaƒców? ˝yczliwe przyj´cie i wzajemne relacje.



● W trakcie realizacji:

● W trakcie rozliczania:

32

Stowarzyszenie „Niepe∏nosprawni dla Ârodowiska EKON”

problem sposób rozwiàzania

Wysoki koszt transportu surowców Zlecenie transportu odbiorcom surowców,
w stosunku do wartoÊci przewo˝onego którzy majà niskie koszty transportu 
towaru. ze wzgl´du na du˝à skal´ przedsi´biorstwa.

Ma∏a liczba osób niepe∏nosprawnych Wprowadzenie sta∏ych dy˝urów przedstawiciela
bioràcych udzia∏ w projekcie. EKONU w Urz´dzie Pracy przy ul. Cio∏ka 

w Warszawie spowodowa∏o bardzo du˝o 
zg∏oszeƒ ch´tnych do pracy.
Sta∏e kontakty z organizacjami pozarzàdowymi
zajmujàcymi si´ aktywizacjà zawodowà osób
niepe∏nosprawnych. Rekrutacja osób 
niepe∏nosprawnych na obs∏ugiwanych osiedlach.

Zbyt ma∏a iloÊç Êrodków w∏asnych Otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
na zakup wyposa˝enia technicznego Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
do prowadzenia selektywnej zbiórki na zakup Êrodków technicznych.
odpadów.

Niska efektywnoÊç pracy osób Wspó∏praca z Instytutem Psychiatrii i Neurologii
psychicznie chorych spowodowana w Warszawie. Uczestnictwo osób psychicznie
ich cz´stà absencjà chorobowà. chorych w projekcie okaza∏o si´ bardzo

skutecznà dla nich rehabilitacjà zawodowà 
i spo∏ecznà, co wp∏yn´∏o na popraw´ stanu 
zdrowia i zmniejszenie absencji chorobowej.

problem sposób rozwiàzania

W trakcie rozliczania projektu nie wystàpi∏y problemy, nie dotyczy
poniewa˝ projekt „EKO-PRACA projekt pilota˝owy” 
by∏ w∏asnym projektem autorskim Stowarzyszenia 
EKON (nie by∏ odpowiedzià na ˝aden konkurs), 
wi´kszoÊç dzia∏aƒ by∏a finansowana ze Êrodków 
w∏asnych, a finansowanie zewn´trze dotyczy∏o 
wy∏àcznie cz´Êci wyposa˝enia technicznego 
do prowadzenia selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych, gdzie rozliczanie jest stosunkowo ∏atwe.
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç (PLN) Nazwa instytucji

w∏asne 604.283,72

zewn´trzne
83.000,00 TJ Sp. z o.o.

108.000,00 ABA-SERVICE Sp. z o.o.

publiczne krajowe
10.000,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

497.284,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

amortyzacja 11.319,03

zu˝ycie materia∏ów i energii 90.461,38

us∏ugi obce (czynsze, telefony itp.) 284.622,68

podatki i op∏aty 16.884,30

wynagrodzenia 106.196,40

ubezpieczenia spo∏eczne 5.628,30

pozosta∏e koszty rodzajowe 59.606,11 

koszty operacyjne 12.646,57

koszty finansowe 769,38
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Wspieranie kszta∏cenia osób
niepe∏nosprawnych w formach
szkolnych w zawodach 
umo˝liwiajàcych zdobycie
zatrudnienia w trybie telepracy



Rys historyczny organizacji

W 1976 roku, na Igrzyskach Paraolim-
pijskich w Kanadzie niepe∏nosprawni spor-
towcy ze Szwecji zauwa˝yli, ˝e ich koledzy ze
Stanów Zjednoczonych, mimo tych samych
dysfunkcji, sà sprawniejsi i bardziej samo-
dzielni od nich dzi´ki specjalnym treningom
sportowym. Po powrocie do kraju postanowi-
li wprowadziç takie treningi u siebie jako for-
m´ rehabilitacji. W 1978 roku zacz´li organi-
zowaç obozy, a w 1981 utworzyli Stowarzy-
szenie Rekryteringsgruppen for Aktive Reha-
bilitering.

W tamtym czasie system socjalny
w Szwecji by∏ nadmiernie opiekuƒczy. Bogate
spo∏eczeƒstwo zapewnia∏o osobom niepe∏no-
sprawnym dostatnie ˝ycie w myÊl filozofii: za-
p∏aciç i zapomnieç. Niepe∏nosprawni nie
chcieli byç ludêmi drugiej kategorii, zale˝nymi
od innych, biernymi obserwatorami toczàcego
si´ wokó∏ nich ˝ycia. Aktywna Rehabilitacja
by∏a dla nich szansà na samodzielnoÊç, wi´c
od razu spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowa-
niem i rozwija∏a si´ bardzo szybko.

W latach 80. ub. stulecia myÊl, ˝e po-
wrót do spo∏eczeƒstwa jest kwestià woli oso-
by niepe∏nosprawnej i ˝e ludziom z uszkodzo-
nym rdzeniem kr´gowym trzeba stworzyç wa-
runki do samodzielnego funkcjonowania – do-
tar∏a równie˝ do Polski. Szwedzi przekazali
nam swoje metody w ramach propagowania
idei Aktywnej Rehabilitacji i pomogli we
wprowadzaniu ich w ˝ycie w polskich warun-
kach.

W sierpniu 1988 roku odby∏ si´ w Polsce
pierwszy obóz Aktywnej Rehabilitacji. Prowa-
dzi∏o go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18
instruktorów polskich dla 30 osób, dobranych
tak, by w przysz∏oÊci same mog∏y zostaç in-
struktorami. Polacy uczestniczàcy w tym obo-
zie, byli inicjatorami utworzenia Fundacji Ak-
tywnej Rehabilitacji.

W ciàgu 17 lat, które min´∏y od jej po-
wstania, Fundacja znacznie rozbudowa∏a
swój pierwotny program. Obj´liÊmy naszymi
dzia∏aniami ca∏à Polsk´ i przygotowaliÊmy do
pracy z osobami niepe∏nosprawnymi porusza-
jàcymi si´ na wózkach inwalidzkich ponad

400 instruktorów Aktywnej Rehabilitacji
(przy czym wi´kszoÊç z nich to osoby na wóz-
kach). Teraz, wspólnie ze Szwedami, przeka-
zujemy nasze doÊwiadczenia innym krajom.
Mi´dzy innymi, dzi´ki naszej pomocy Aktyw-
na Rehabilitacja rozwija si´ na Bia∏orusi, Li-
twie i Ukrainie.

Wieloletnie doÊwiadczenie umo˝liwia
Fundacji precyzyjne diagnozowanie potrzeb
osób niepe∏nosprawnych korzystajàcych z jej
pomocy. Kolejne przedsi´wzi´cia wzbogaca-
jàce program FAR planowane sà w oparciu
o opinie tych osób oraz nieustannà wymian´
informacji, tak z samym Êrodowiskiem osób
niepe∏nosprawnych, jak i z organizacjami
oraz instytucjami dzia∏ajàcymi na tym samym
polu.

Tytu∏ przedsi´wzi´cia
„Wspieranie kszta∏cenia osób niepe∏no-

sprawnych w formach szkolnych w zawo-
dach umo˝liwiajàcych zdobycie zatrudnienia
w trybie telepracy.”

Opis przedsi´wzi´cia
Celem projektu by∏o u∏atwienie osobom

niepe∏nosprawnym ruchowo, z urazami rdze-
nia kr´gowego /URK/, poruszajàcym si´ na
wózkach inwalidzkich uzyskania zatrudnienia
w trybie telepracy oraz ka˝dego innego,
w którym warunkiem wst´pnym jest umiej´t-
noÊç obs∏ugi komputera w zakresie podsta-
wowym lub pos∏ugiwania si´ konkretnymi
programami.

Elementy kszta∏cenia zawodowego u∏a-
twiajàce uzyskanie zatrudnienia w trybie tele-
pracy by∏y w przedstawionym przedsi´wzi´-
ciu realizowane poprzez stacjonarne kursy
komputerowe. W roku 2003 odby∏o si´ 8
trzytygodniowych kursów. Ka˝dy kurs sk∏ada∏
si´ z 60. godzin wyk∏adów i çwiczeƒ, ze zde-
cydowanà przewagà çwiczeƒ.

Dodatkowo uczestnicy mogli samodziel-
nie pracowaç przy stanowiskach komputero-
wych z pod∏àczeniem do Internetu. Pracow-
nia komputerowa codziennie po zaj´ciach by-
∏a otwarta tak d∏ugo, jak by∏o to potrzebne

36

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji



(zwykle do póênych godzin nocnych) i zawsze
dy˝urowa∏ w niej jeden z nauczycieli prowa-
dzàcych kurs. Na ka˝dym kursie uczestnicy
otrzymywali podr´czniki, wykaz literatury po-
mocniczej, elektronicznà wersj´ materia∏ów
çwiczeniowych wraz z zapisem prac wykona-
nych przez nich w ramach çwiczeƒ.

Tematy kursów zosta∏y dobrane na pod-
stawie zg∏aszanego zainteresowania. By∏y to:
„Podstawy obs∏ugi komputera, w tym korzy-
stanie z Internetu”, „Projektowanie stron in-
ternetowych”, „Projektowanie baz danych”,
„Grafika komputerowa”.

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych w Mi´tnem,
w którym odbywa∏y si´ kursy, znajduje si´
w centralnej cz´Êci kraju, 60 km od Warsza-
wy – korzystna lokalizacja u∏atwia dojazd
(niezale˝nie od miejsca zamieszkania).
Obiekty Zespo∏u Szkó∏ Rolniczych sà dostoso-
wane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych ru-
chowo. Uczestnicy majà zapewnionà opiek´
medycznà. Mogà równie˝ korzystaç z obiek-
tów sportowych (basenu, si∏owni, sali gimna-
stycznej) – codzienne çwiczenia fizyczne sà
dla nich bardzo istotne ze wzgl´dów zdrowot-
nych, szczególnie w sytuacji, gdy wi´kszoÊç
dnia sp´dzajà siedzàc na wózku przed kom-
puterem.

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych jest du˝ym kom-
pleksem z ogromnà liczbà uczniów, co stwa-
rza doskona∏e mo˝liwoÊci integracji, wspó∏-
pracy i wzajemnego wspierania si´, z korzy-
Êcià dla obu Êrodowisk: m∏odzie˝y i osób nie-
pe∏nosprawnych (równie˝ w wi´kszoÊci m∏o-
dych ludzi, pochodzàcych z podobnych Êro-
dowisk).

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Ciàg∏e rozbudowywanie programu w od-

powiedzi na potrzeby grupy docelowej jest
wpisane w podstawy funkcjonowania Funda-
cji. Przedstawiany projekt równie˝ powsta∏ na
skutek zainteresowania Êrodowiska. Bezpo-
Êrednià przyczynà jego utworzenia by∏y po-
wtarzajàce si´ pytania osób korzystajàcych
z pomocy FAR o mo˝liwoÊç dokszta∏cenia si´
w zakresie obs∏ugi komputera – umiej´tnoÊci
wymaganej przez ka˝dego potencjalnego pra-

codawc´. Wszystkie podstawowe zasady, we-
d∏ug których kursy sà prowadzone, powsta∏y
w procesie konsultacji z potencjalnymi
uczestnikami oraz rozmów z Paƒstwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych dotyczàcych mo˝liwoÊci dofinan-
sowania.

Okres realizacji

Przedsi´wzi´cie przedstawione w kon-
kursie obejmowa∏o okres od 1 stycznia 2003
do 30 grudnia 2003. By∏o kontynuacjà dzia-
∏aƒ z 2002 roku i nadal jest realizowane.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków

WysokoÊç Êrodków zaanga˝owanych
w realizacj´ przedsi´wzi´cia w okresie od 
1 stycznia 2003 do 30 grudnia 2003 wynio-
s∏a 470.000 PLN.

èród∏o finansowania

Przedsi´wzi´cie by∏o zrealizowane w ra-
mach programu celowego Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
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„PARTNER – wspieranie zadaƒ realizowanych
przez organizacje dzia∏ajàce na rzecz osób
niepe∏nosprawnych” w oparciu o wieloletnie
porozumienie. PFRON dofinansowa∏ przed-
si´wzi´cie w 70%. Pozosta∏e Êrodki pocho-
dzi∏y ze êróde∏ prywatnych.

Przygotowanie do realizacji 
przedsi´wzi´cia

Przygotowanie do realizacji projektu
obejmowa∏o przede wszystkim: zbadanie za-
potrzebowania na konkretne tematy kursów
(za pomocà ankiet, z wykorzystaniem koordy-
natorów regionalnych FAR i telefonicznie),
przygotowanie programów kursów i materia-
∏ów szkoleniowych w formie elektronicznej
i papierowej, przygotowanie personelu szko-
làcego w zakresie pracy z osobami niepe∏no-
sprawnymi, rozpowszechnienie informacji
o nowym elemencie oferty FAR (ulotki, infor-
macje udzielane przez instruktorów Aktywnej
Rehabilitacji dzia∏ajàcych w strukturach re-
gionalnych FAR na terenie ca∏ego kraju).

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
by∏o realizowane

W projekcie uczestniczy∏y osoby niepe∏-
nosprawne z ca∏ego kraju, w tym g∏ównie
z ma∏ych miejscowoÊci i wsi.

Charakterystyka osób 
niepe∏nosprawnych

Grup´ docelowà projektu stanowi∏y oso-
by z urazami rdzenia kr´gowego, które na
skutek wypadku lub choroby sta∏y si´ niepe∏-
nosprawne ruchowo i zale˝ne od wózka inwa-
lidzkiego.

Gwa∏towne zmiany, które zachodzà w ich
˝yciu po urazie dotykajà wszystkich obszarów
aktywnoÊci. By dostosowaç si´ do nowej sy-
tuacji, takie osoby muszà zaczàç od ponow-
nego opanowania wielu umiej´tnoÊci, których
wykorzystywanie uwa˝a∏y za rzecz oczywistà

– od wstania z ∏ó˝ka, ubrania si´, zjedzenia
Êniadania i swobodnego poruszania po w∏a-
snym mieszkaniu, po poruszanie si´ po mie-
Êcie czy uprawianie sportu (wsparcia w tym
zakresie Fundacja udziela od chwili utworze-
nia) – a to dopiero poczàtek drogi.

JednoczeÊnie wi´kszoÊç z nich jest w z∏ej
sytuacji finansowej – niepe∏nosprawnoÊç pod-
nosi koszty utrzymania, otrzymywana renta
cz´sto jest niewystarczajàca, zdobycie dodat-
kowego dofinansowania na cokolwiek wyma-
ga sporej wiedzy, determinacji i cierpliwoÊci,
a na efekty czeka si´ d∏ugo.

Tymczasem po pokonaniu pierwszych
przeszkód – po zakupie wózka inwalidzkiego,
dostosowaniu mieszkania i nauce samoobs∏u-
gi – trzeba zaczàç podejmowaç decyzje o w∏a-
snej przysz∏oÊci. JeÊli osoba po urazie otrzy-
ma∏a w∏aÊciwe wsparcie, zwykle chce prowa-
dziç aktywne ˝ycie, tak˝e zawodowe. Chce
byç samodzielna i samowystarczalna, ale
wejÊcie na rynek pracy nie jest dla niej ∏atwe.

Urazów rdzenia kr´gowego cz´sto do-
znajà ludzie m∏odzi, którzy uczyli si´ lub roz-
poczynali karier´ zawodowà; ci, którzy przy-
gotowywali si´ do wykonywania zawodu wy-
magajàcego sprawnoÊci fizycznej, np. w tech-
nikach mechaniczno-elektrycznych lub praco-
wali np. jako kierowcy – po wypadku muszà
si´ przekwalifikowaç, zanim zacznà myÊleç
o szukaniu pracy. 

To jest w∏aÊnie moment, w którym oferu-
jemy im mo˝liwoÊç skorzystania z bezp∏at-
nych kursów komputerowych organizowa-
nych przez Fundacj´ w ramach zg∏oszonego
przedsi´wzi´cia. JesteÊmy przy tym Êwiado-
mi, ˝e wielu z nich nie ma komputera w do-
mu i nigdy wczeÊniej nie mia∏o z nim do czy-
nienia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji 
przedsi´wzi´cia

Opracowanie Pe∏nomocnika Rzàdu ds.
Osób Niepe∏nosprawnych „Osoby niepe∏no-
sprawne na rynku pracy w Polsce w 2003 r.”
opierajàce si´ na danych BAEL GUS oraz na
danych Biura Pe∏nomocnika i PFRON poka-
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zuje, i˝ z punktu widzenia rynku pracy pod-
stawowym problemem w przypadku osób nie-
pe∏nosprawnych jest ich niska aktywnoÊç za-
wodowa. Ârednio w 2003 r. aktywnych zawo-
dowo by∏o 23,7% osób niepe∏nosprawnych
w wieku produkcyjnym. Dla osób sprawnych
wskaênik ten wyniós∏ 75,8%.

W dzisiejszych czasach olbrzymim obsza-
rem nowych mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego,
dost´pnym dla osób niepe∏nosprawnych ru-
chowo, sà zawody zwiàzane z nowymi techno-
logiami. Wiedzà o tym tak˝e osoby z urazami
rdzenia kr´gowego korzystajàce ze wsparcia
Fundacji, które nie mogà realizowaç si´ w za-
wodzie wybranym przed urazem. Umiej´tnoÊç
obs∏ugi komputera i Internetu oraz znajomoÊç
specjalistycznych programów – to dla nich
szansa na zatrudnienie na otwartym rynku pra-
cy i odnoszenie sukcesów na równi z osobami
sprawnymi. U∏atwiajà tak˝e znacznie dalszà
nauk´, nie tylko m∏odym ludziom w wieku
szkolnym, ale i wszystkim, którzy podejmujà
zdobywanie wykszta∏cenia po d∏ugiej przerwie.
Internet jest doskona∏ym narz´dziem do nauki
na odleg∏oÊç dla osób, które nie majà mo˝liwo-
Êci kszta∏cenia si´ w miejscu zamieszkania (na
wsi lub w ma∏ej miejscowoÊci).

Przedsi´wzi´cie, które Fundacja zg∏osi∏a
do konkursu – Wspieranie kszta∏cenia osób nie-
pe∏nosprawnych w formach szkolnych w zawo-
dach umo˝liwiajàcych zdobycie zatrudnienia
w trybie telepracy – jest naturalnà kontynuacjà
dzia∏aƒ aktywizacyjnych, które FAR traktuje jak
jednà ca∏oÊç – cyklu, który jest w pe∏ni skutecz-
ny dopiero wtedy, gdy obejmuje wszystkie nie-
zb´dne elementy. Cykl ten zaczyna si´ od tre-
ningu codziennych czynnoÊci i przekazywania
podstawowych informacji dotyczàcych nowej
sytuacji osób po urazie. Kursy komputerowe sà
jednym z jego koƒcowych elementów – osoba,
która je ukoƒczy, po uprzednim przejÊciu przez
wczeÊniejsze etapy rehabilitacji spo∏ecznej, jest
wyposa˝ona w narz´dzia niezb´dne do normal-
nego funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie i na
rynku pracy.

Trzytygodniowe, intensywne kursy sta-
cjonarne umo˝liwiajà opanowanie wystarcza-
jàcej iloÊci informacji i zawierajà wystarczajà-
cà iloÊç çwiczeƒ praktycznych, by ich uczest-

nicy mogli, po otrzymaniu odpowiednich
wskazówek, samodzielnie rozwijaç nowe
umiej´tnoÊci po zakoƒczeniu kursu.

Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja zosta∏a przeprowadzona
w oparciu o fundacyjnà baz´ danych. Wszyst-
kie osoby korzystajàce ze wsparcia Fundacji
otrzyma∏y informacj´ o planowanych kursach
oraz ankiet´, której wype∏nienie i odes∏anie
by∏o podstawowym warunkiem uczestnictwa
w kursie. Ankieta, poza danymi adresowymi,
terminem i tematami kursów, zawiera∏a pyta-
nia dotyczàce rodzaju uszkodzenia, wieku,

wykszta∏cenia, doÊwiadczenia w pracy z kom-
puterem oraz odbytych dotychczas szkoleƒ
o tematyce komputerowej.

Informacje o kursach by∏y dost´pne na
stronie internetowej Fundacji www.far.org.pl.
Mo˝na je by∏o równie˝ uzyskaç od koordyna-
torów regionalnych i instruktorów FAR dzia∏a-
jàcych w terenie – oni otrzymali te informacje
wczeÊniej, w ramach przygotowania do reali-
zacji projektu.

Przy kwalifikacji na kurs g∏ównym kryte-
rium by∏ rodzaj schorzenia. Pierwszeƒstwo
mia∏y osoby z uszkodzeniem rdzenia kr´go-
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wego (tetra i paraplegia, przepuklina opono-
wo-rdzeniowa, rozszczep), nast´pnie z mpd,
amputacjà, itp. 

Istotne by∏o równie˝ miejsce zamieszka-
nia – najpierw przyjmowane by∏y osoby z ma-
∏ych miejscowoÊci i wsi – z najmniejszymi
mo˝liwoÊciami znalezienia pracy w miejscu
zamieszkania. Kolejnym kryterium by∏o wcze-
Êniejsze uczestnictwo w obozie aktywnej re-
habilitacji, bàdê zaj´cia w dziennym oÊrodku
AR (dajàce gwarancj´ opanowania podstaw
samoobs∏ugi). Ostatnim warunkiem by∏ wiek
potencjalnego kursanta – pierwszeƒstwo mia-
∏y osoby m∏odsze, rozpoczynajàce karier´ za-
wodowà.

Gdy liczba zg∏oszeƒ przekracza∏a liczb´
miejsc, tworzone by∏y listy rezerwowe. Osoby
z takiej listy mog∏y przyjechaç na kurs, jeÊli
ktoÊ zrezygnowa∏ z udzia∏u lub by∏y zapisywa-
ne na najbli˝szy termin, w którym prowadzo-
ny by∏ kurs na wybrany przez nie temat.

Monitoring uczestników

Uczestnicy oceniali kurs bezpoÊrednio po
jego zakoƒczeniu, wype∏niajàc przygotowanà
przez FAR ankiet´. Na podstawie ich uwag
dokonywane by∏y zmiany w programach i for-
mie kursów.

Stopieƒ przyswojenia materia∏u przez
uczestników by∏ oceniany przez prowadzà-
cych kursy na podstawie zadaƒ wykonywa-
nych w trakcie zaj´ç oraz egzaminu przepro-
wadzanego pod koniec ka˝dego kursu.

Fundacja nie przeprowadzi∏a monitoringu
rezultatów po zakoƒczeniu projektu, jednak
dzi´ki utrzymywaniu sta∏ego kontaktu z uczest-
nikami otrzymywa∏a informacje o uzyskiwaniu
przez nich zatrudnienia. Obecnie zamierzamy
wprowadziç tego typu monitoring ze wzgl´du
na plany stworzenia w∏asnego systemu wspie-
rania zatrudnienia. Statystyki, pokazujàce sto-
pieƒ wykorzystania przez uczestników uzyska-
nej wiedzy i opanowanych na kursach umiej´t-
noÊci oraz ich wp∏yw na sytuacj´ tych osób na
rynku pracy, zostanà wykorzystane przy budo-
waniu wspó∏pracy z organizacjami zrzeszajàcy-
mi pracodawców.

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane?

Projekt jest nadal kontynuowany i rozbu-
dowywany. By∏ wielokrotnie modyfikowany
w oparciu o opinie i uwagi uczestników oraz
na skutek pojawiajàcych si´ w trakcie jego re-
alizacji problemów. Obecnie Fundacja wpro-
wadza w jego ramach nowà form´ kursów,
w której nauka b´dzie prowadzona na odle-
g∏oÊç z wykorzystaniem Internetu i specjalnie
w tym celu opracowanych programów.

Napotkane problemy 
i sposoby ich rozwiàzywania

● W trakcie planowania:

– finansowanie realizacji pierwszej cz´Êci
przedsi´wzi´cia – póêny termin podpisania
umowy z PFRON (kwiecieƒ) i w konsekwencji
póêne otrzymanie przelewu Êrodków na wyko-
nanie zadania (maj) uniemo˝liwi∏yby realizacj´
pierwszego kursu zgodnie z planem (w marcu).
Aby uniknàç opóênienia i zmniejszenia liczby
kursów uruchomiliÊmy w∏asne Êrodki finansowe.

● W trakcie realizacji:

– pojedyncze osoby uzale˝nia∏y swój
udzia∏ od mo˝liwoÊci przyjazdu z opiekunem,
ze wzgl´du na problemy z samoobs∏ugà. Roz-
wiàzaniem okaza∏o si´ umo˝liwienie przyjaz-
du na kurs z w∏asnym opiekunem i op∏acenie
50% kosztów jego pobytu. W wyjàtkowych
przypadkach (bardzo z∏a sytuacja finansowa)
uczestnik móg∏ zwróciç si´ z proÊbà o op∏ace-
nie 100% kosztów pobytu opiekuna i dostaç
pe∏ne dofinansowanie,

– niektóre osoby mia∏y problemy z dojaz-
dem na kurs (mieszkanie w ma∏ej miejscowo-
Êci lub na wsi, bez bezpoÊredniego dost´pu
do Êrodków komunikacji masowej – autobu-
sów lub pociàgów, brak samochodu, proble-
my finansowe). Fundacja pomaga∏a im
w skontaktowaniu si´ z innymi osobami jadà-
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cymi na kurs z najbli˝szych miejscowoÊci
i w zorganizowaniu wspólnego transportu, co
obni˝a∏o koszty. Osoby z najwi´kszymi pro-
blemami finansowymi mog∏y zwracaç si´ do
FAR z proÊbà o pokrycie kosztów dojazdu na
kurs (tak˝e w przypadkach, gdy dowozi∏ ich
np. sàsiad lub znajomy z tej samej miejsco-
woÊci dysponujàcy w∏asnym samochodem).

– po pierwszych kursach uwidoczni∏y si´
ró˝nice w poziomie wiedzy i umiej´tnoÊci kur-
santów. Ich deklaracje nie zawsze by∏y ade-
kwatne do stanu faktycznego. By rozwiàzaç
ten problem wprowadzony zosta∏ test kwalifi-
kacyjny, w oparciu o który uczestnicy (w razie
zaistnienia takiej koniecznoÊci) byli dzieleni

na podgrupy. Metodyka prowadzenia zaj´ç
by∏a stopniowo przekszta∏cana w kierunku
wi´kszej indywidualizacji – prowadzàcy za-
cz´li poÊwi´caç wi´cej czasu na prac´ z po-
szczególnymi uczestnikami.

● W trakcie rozliczania:

– koszty administracyjne i biurowe nie sà
kosztami kwalifikowanymi do refundacji
w Programie PARTNER PFRON. Poniewa˝
niemo˝liwe jest realizowanie jakiegokolwiek
przedsi´wzi´cia bez ponoszenia kosztów ad-
ministracyjnych, konieczne by∏o zebranie na
ten cel Êrodków prywatnych.
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç (PLN) Nazwa instytucji

publiczne krajowe 376.000,00 PFRON

prywatne 94.000,00

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

wy˝ywienie i zakwaterowanie uczestników kursów 26000 x 8 kursów = 208.000

wynajem sal dydaktycznych oraz obiektów sportowych 4500 x 8 kursów = 36.000

materia∏y dydaktyczne 1160 x 8 kursów = 9.280

wynagrodzenia wyk∏adowców 9360 x 8 kursów = 74.880

wynagrodzenie koordynatora projektu 1500 x 12 miesi´cy = 18.000

wynagrodzenie ksi´gowego 1500 x 12 miesi´cy = 18.000

us∏ugi informatyczne 2000 x 12 miesi´cy = 24.000

koszty administracyjne i biurowe 6820 x 12 miesi´cy = 81.840
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Edukacja, aktywizacja zawodowa,
komunikacja spo∏eczna, doradztwo,
zatrudnienie – fundacyjny system
przeciwdzia∏ania marginalizacji 
osób niepe∏nosprawnych



Rys historyczny organizacji

Fundacja dzia∏a od 15 lat (data rejestra-
cji 25.09.1990 r.). Powsta∏a jako ma∏a orga-
nizacja pomocowa w Êrodowisku naukowym
matematyków i informatyków Polskiej Akade-
mii Nauk przy wspó∏udziale Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego. Po roku okaza∏o
si´, ˝e nacisk Êrodowiska osób niesprawnych
jest bardzo du˝y, przy czym by∏y to Êrodowi-
ska zorganizowane, jak np. uczniowie Police-
alnego Studium Informatycznego w Centrum
Kszta∏cenia i Rehabilitacji Inwalidów w Kon-
stancinie. Ârodowiskiem kierowa∏a potrzeba
organizacji, która przybli˝a∏aby mu umiej´t-
noÊci i prac´ z zastosowaniem informatyki.
Pod tym naciskiem zmieniony zosta∏ statut
Fundacji, która „otworzy∏a si´” na Êrodowisko
niesprawnych ruchowo, przyjmujàc za cel
nadrz´dny jego aktywizacj´ zawodowà i spo-
∏ecznà.

Kamieniami milowymi wÊród inicjatyw
Fundacji by∏y:

● od 1992 roku organizacja kursów kom-
puterowych,

● w 1994 roku opracowanie modelu
kszta∏cenia i informatyzacji spo∏ecznoÊci nie-
pe∏nosprawnych,

● 1995 – budowa bazy danych osób nie-
pe∏nosprawnych zainteresowanych informaty-
kà,

● 1996 – I w´ze∏ Internetu dla Niepe∏no-
sprawnych (IdN). Portal ten dzia∏a do dzisiaj,
jest w∏aÊnie unowoczeÊniany i rozbudowywa-
ny,

● 1997 powstanie Warsztatów Aktywiza-
cji Zawodowej, szkolenie informatyczne
sprz´˝one zosta∏o z aktywizacjà zawodowà
realizowanà w formie grupy wsparcia, czyli
realizowany program rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej,

● 1997 – udost´pnienie Kawiarenki In-
ternetowej bezp∏atnej dla wszystkich niepe∏-
nosprawnych,

● 1999 – wspólne z Polskim Towarzy-
stwem Informatycznym otwarcie dla niepe∏-
nosprawnych mo˝liwoÊci uzyskiwania Euro-
pejskiego Komputerowego Prawa Jazdy

(ECDL), czyli potwierdzenia umiej´tnoÊci in-
formatycznych certyfikatem europejskim.
Obecna nazwa: Europejski Certyfikat 
Umiej´tnoÊci Komputerowych,

● 2000-2003 – opracowanie pierwszych
pi´ciu programów szkolenia e-learningowego,

● 2001-2002 – budowa systemu Intra-
netON,

● 2002 – kszta∏cenie zdalne doradców
Êrodowiskowych osób niepe∏nosprawnych
z pobliskiego terenu,

● 2003-2004 – rozbudowa Warsztatów
Aktywizacji Zawodowej o program perma-
nentnego szkolenia oraz komunikacji spo∏ecz-
nej,

● 2004 – przygotowanie i wdro˝enie
dzia∏aƒ zwiàzanych z poÊrednictwem pracy
dla osób niepe∏nosprawnych: rejestracja
i uruchomienie agencji poÊrednictwa pracy
pod nazwà Biuro Karier Osób Niepe∏nospraw-
nych; nawiàzanie modelowej wspó∏pracy
z Urz´dem Pracy w Warszawie,

● 2004 – uzyskanie statusu organizacji
po˝ytku publicznego,

● 2004-2005 – wynajem od gminy Mo-
kotów po preferencyjnej cenie blisko 200 me-
trowego lokalu przy ul. Narbutta w Warsza-
wie oraz jego remont i dostosowanie do po-
trzeb osób niepe∏nosprawnych.

Tytu∏ konkursowego przedsi´wzi´cia

„Edukacja, aktywizacja zawodowa, ko-
munikacja spo∏eczna, doradztwo, zatrudnie-
nie – fundacyjny system przeciwdzia∏ania
marginalizacji osób niepe∏nosprawnych”.

Cel przedsi´wzi´cia 

Obj´cie osób niepe∏nosprawnych – grupy
zagro˝onej marginalizacjà spo∏ecznà, ekono-
micznà i politycznà kompleksowym progra-
mem, w wyniku którego, dzi´ki pomocy psy-
chologicznej, edukacji i aktywizacji spo∏ecz-
nej i zawodowej, poÊrednictwu pracy i moni-
toringu zatrudnienia wzrosnà jej szanse za-
trudnienia na otwartym ryku pracy.
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Opis przedsi´wzi´cia

Fundacyjny system przeciwdzia∏ania
marginalizacji budowany jest realizowany
etapowo od 8 lat. Dzia∏ania Fundacji na rzecz
aktywizacji zawodowej i spo∏ecznej osób nie-
pe∏nosprawnych to kompleksowy system edu-
kacji, poradnictwa, doradztwa i poÊrednictwa
pracy oraz monitoringu zatrudnienia.

Pierwszym etapem sà szkolenia stacjo-
narne, w czasie których nauczanie zastoso-
waƒ informatyki sprz´˝one jest z psycholo-
gicznym programem aktywizacji zawodowej,
tworzàc Warsztat Aktywizacji Zawodowej
(WAZ). WAZ to nie tylko, a nawet nie przede
wszystkim kurs komputerowy – to po∏àczenie
szkolenia komputerowego ze specjalistycz-
nym programem psychologicznym, w którym
w ramach grupy wsparcia realizuje si´ pro-
gram usamodzielniania si´ uczestnika przed
podj´ciem pracy, uzupe∏niany treningiem za-
daniowym i pracà wolontarystycznà na rzecz
Fundacji lub kolegów. Dzi´ki temu osoby nie-
pe∏nosprawne zostajà przygotowane do pracy
w nowoczesnym zawodzie, opanowujà proce-
dury poszukiwania pracy na otwartym rynku,
a przede wszystkim nast´puje zmiana posta-
wy z biernej na czynnà, nabycie nawyku sa-
mokszta∏cenia oraz umiej´tnoÊci samodziel-
nego za∏atwiania w∏asnych spraw. Pierwszym
krokiem zawsze tu mo˝e byç uzyskanie certy-
fikatu ECDL. 

Program komputerowy obejmuje podstawy
obs∏ugi komputera (aplikacji biurowych) lub
podstawy pracy w sieci Internet oraz autorski

program aktywizacji zawodowej, realizowany
w formie grupy wsparcia przez dwóch psycho-
logów. Od dwóch lat realizowany jest kolejny
etap tego szkolenia, czyli specjalistyczne szko-
lenie komputerowe (budowa i obs∏uga baz da-
nych, Internet dla zaawansowanych lub admi-
nistracja sieci) oraz równie˝ grupa wsparcia
z zakresu komunikacji spo∏ecznej.

Po przebytym szkoleniu uczestnicy majà
mo˝liwoÊç skorzystania z indywidualnych
konsultacji doradcy zawodowego, Êrodowi-
skowego lub psychologa, prowadzonych ju˝
w ramach Biura Karier Osób Niepe∏nospraw-
nych (BeKON). G∏ównym zadaniem biura jest
poÊrednictwo pracy i promocja osób niepe∏-
nosprawnych wÊród pracodawców. Oznacza
to, ˝e osoba niepe∏nosprawna, koƒczàca
Warsztat Aktywizacji Zawodowej nie jest po-
zostawiona sama sobie, „wypuszczona” na
otwarty rynek pracy od razu, ale ˝e prowa-
dzenie jej „Êcie˝ki kariery” trwa nadal. Kon-
sultacje z doradcà zawodowym umo˝liwiajà
zdobycie umiej´tnoÊci napisania poprawnego
CV i listu motywacyjnego, która jest niezb´d-
na do funkcjonowania na otwartym rynku
pracy. Po znalezieniu odpowiedniej oferty pra-
cy lub sta˝u i zatrudnieniu, BeKON przepro-
wadza monitoring zatrudnienia (sta˝u) pole-
gajàcy na sprawdzeniu, czy pracodawca wy-
wiàza∏ si´ z podpisania w∏aÊciwej umowy,
oraz na ewentualnej interwencji w przypad-
kach nadu˝yç lub w sprawach spornych.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie

„Warsztat Aktywizacji Zawodowej – po-
moc i samopomoc – sprz´˝enie zwrotne” jest
innowacyjnym pomys∏em w∏asnym. Powsta∏
w oparciu o wieloletnie doÊwiadczenia jego
twórców i poparte badaniami Êwiatowymi prze-
konanie, ˝e jedynie po∏àczenie procesu rehabi-
litacji zawodowej z rehabilitacjà spo∏ecznà mo-
˝e skutecznie przeciwdzia∏aç syndromowi wy-
uczonej biernoÊci, bezradnoÊci i izolacji spo-
∏ecznej osób niepe∏nosprawnych oraz przygoto-
waç je do pracy w warunkach wolnego rynku,
w zawodzie wcià˝ jeszcze nowoczesnym i po-
szukiwanym (dzisiaj sà to umiej´tnoÊci nie-
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zb´dne). By∏ to przed oÊmiu laty i jest dzisiaj
(po wszystkich modyfikacjach, jakie ca∏y czas
sà wprowadzane) program przeciwdzia∏ajàcy
marginalizacji Êrodowiska.

Pomys∏ uruchomienia Biura Karier by∏
w∏asny i powsta∏ w odpowiedzi na widocznà
potrzeb´ prowadzenia poradnictwa i poÊred-
nictwa pracy skierowanego do osób niepe∏no-
sprawnych. W Fundacji – od poczàtku jej ist-
nienia – realizowane by∏y dzia∏ania majàce na
celu poradnictwo zawodowe dla osób niepe∏-
nosprawnych. Jednak˝e niewielkie Êrodki fi-
nansowe, ma∏y lokal (malutkie biuro i pra-
cownia komputerowa) i kadry oparte na wo-
lontariacie pozwala∏y jedynie na dzia∏alnoÊç
doraênà. Równie˝ poÊrednictwo pracy mia∏o
charakter sporadyczny i jednostronny – jeÊli
zdarzy∏o si´, i˝ zadzwoni∏ jakiÊ pracodawca
z ofertà pracy (najcz´Êciej w zak∏adzie pracy
chronionej) – staraliÊmy si´ znaleêç kandyda-
ta spoÊród naszych podopiecznych. 

Dzi´ki projektowi mo˝liwe by∏o urucho-
mienie Biura Karier Osób Niepe∏nospraw-
nych, czyli Agencji PoÊrednictwa Pracy dla
Osób Niepe∏nosprawnych. Biuro Karier
Êwiadczy pomoc na szerokà skal´, stacjonar-
nie, a dla rozszerzenia zasi´gu równie˝ zdal-
nie (telefon, e-mail), z wykorzystaniem spe-
cjalistów (w wi´kszoÊci osób niepe∏nospraw-
nych). Mo˝liwe sta∏o si´ równie˝ prowadzenie
systemowych dzia∏aƒ Agencji PoÊrednictwa
Pracy – promocja niepe∏nosprawnych pra-
cowników i telepracy w Êrodowisku polskich
pracodawców, gromadzenie ofert pracy
i przekazywanie ich absolwentom szkoleƒ.

Okres realizacji przedsi´wzi´cia

Od 1997 roku (pilota˝) do grudnia 2005
roku.

èród∏o finansowania

èród∏a finansowania pozostajà bez
zmian w 2005 roku, w stosunku do roku
2004 (patrz tabela s. 52), ale ze wzgl´du na
kryteria kosztów kwalifikowanych zapewnio-
ne sà Êrodki na dzia∏ania merytoryczne, ca∏y

czas nieoszacowane i niezapewnione w pe∏ni
Êrodki na infrastruktur´ dzia∏aƒ oraz obs∏ug´
administracyjnà, która przy tak du˝ych i wie-
lokierunkowych programach jest niezb´dna.
U˝ytkujemy Êrodki publiczne (krajowe i unij-
ne), stopieƒ skomplikowania rozliczeƒ jest co-
raz wi´kszy i dla organizacji pozarzàdowej
staje si´ coraz trudniejszy do osiàgni´cia, mo-
˝e nawet doprowadziç to do koniecznoÊci
ograniczenia przedsi´wzi´ç, co z ca∏à pewno-
Êcià by∏oby szkodliwe dla Êrodowiska osób
niepe∏nosprawnych.

Przygotowanie do realizacji 
przedsi´wzi´cia

Fundacja jest w pe∏ni przygotowana do
realizacji projektu, a nowy lokal tworzy mo˝-
liwoÊci jego rozbudowy. Rozbudowa taka ju˝
by∏a i jest naszym za∏o˝eniem, gdy˝ przed-
stawiony system nie jest jeszcze pe∏nà reali-
zacjà za∏o˝eƒ procesu rehabilitacji zawodo-
wej i spo∏ecznej, a tym samym nie jest pe∏nà
ilustracjà, jak mo˝na obecnà polityk´ spo-
∏ecznà paƒstwa zmieniç w polityk´ spo∏ecznà
wspierajàcà; dlatego te˝ graficzna uk∏adan-
ka, którà zilustrowaliÊmy projekt pozostaje
otwarta.

Równie˝ merytorycznie jesteÊmy przygo-
towani do realizacji i planowanego rozszerze-
nia projektu. Dysponujemy kadrà merytorycz-
nà: od informatyków poczàwszy, przez psy-
chologów, doradców zawodowych i Êrodowi-
skowych, pedagogów itp. Mamy równie˝ do-
Êwiadczonych koordynatorów projektów oraz
odpowiednie zaplecze kadrowe. Nale˝y zwró-
ciç uwag´, ˝e nasza kadra to w 60% osoby
niepe∏nosprawne.

Dysponujemy równie˝ odpowiednim za-
pleczem lokalowym, sprz´tem komputero-
wym, który stale uzupe∏niamy; sta∏ym ∏àczem
oraz stale unowoczeÊnianym oprogramowa-
niem. To ostatnie zawdzi´czamy przede
wszystkim darom firmy Microsoft, która ju˝
od 10 lat otacza Fundacj´ szczególnà opiekà;
ostatnio w taki rodzaj pomocy w∏àczy∏a si´
te˝ firma Kaspersky (oprogramowanie antywi-
rusowe).
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Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
by∏o realizowane

Zasi´g WAZ – to Warszawa i jej okolice,
gdy˝ w WAZ prowadzone jest szkolenie sta-
cjonarne – niezb´dna jest wi´c fizyczna obec-
noÊç trzy, cztery razy w tygodniu. Wyjàtkowo
udaje si´ nam objàç szkoleniem osoby z tere-
nu Polski, gdy przebywajà one na turnusach
w OÊrodku Rehabilitacji STOCER przy ul. Kor-
czyƒskiej w Warszawie. Jest doÊç du˝y nacisk
tzw. „terenu”– niestety, forma ta jest kosztow-
na i jak dotàd nie próbowaliÊmy zapewniç np.
z dotacji PFRON – a koszt pobytu jednej oso-
by w Warszawie (nie liczàc kosztów WAZ) to
oko∏o 2.500 z∏ za samo mieszkanie. Wydaje
si´, i˝ s∏uszniejsze by∏oby organizowanie po-

dobnych warsztatów równie˝ w innych miej-
scach w kraju. WAZ jest wprawdzie progra-
mem autorskim Fundacji, ale w ka˝dej chwi-
li jesteÊmy gotowi udost´pniç go i dopomóc
w realizacji. Sà ju˝ organizacje, które z na-
szych doÊwiadczeƒ korzystajà, i nie ma prze-
szkód, by by∏o ich wi´cej; tylko prosimy, by
nie robiç tego na w∏asnà r´k´ Êciàgajàc mate-
ria∏y ze stron internetowych. Mamy i takie do-
Êwiadczenia – sà one nieprzyjemne, niepo-
trzebne i niegodne.

ECDL natomiast, co nas cieszy, ma zasi´g
ogólnopolski. Oferujemy bowiem szkolenia zdal-
ne w zakresie przygotowania do egzaminów
ECDL. Stacjonarny pozostaje jedynie egzamin,
ale jeÊli jest taka potrzeba, egzaminator mo˝e
dojechaç do niepe∏nosprawnego kursanta.

Biuro Karier Osób Niepe∏nosprawnych –
osoby niepe∏nosprawne z Warszawy i okolic
stanowià 60% klientów Biura Karier. Jest to
zdeterminowane lokalizacjà Biura. Pozosta∏e
40% naszych klientów pochodzi spoza War-
szawy. Biuro Karier pomaga im (oraz tym
mieszkaƒcom Warszawy, którzy nie mogà opu-
Êciç swojego mieszkania) poprzez Internet: ist-
nieje strona projektu (www.biuroka-
rier.idn.org.pl), Internetowy Serwis Pracy Osób
Niepe∏nosprawnych (ISPON), w którym mo˝na
wype∏niç ankiet´ on-line, porady doradcy za-
wodowego i Êrodowiskowego mogà odbywaç
si´ za pomocà poczty elektronicznej. 

Charakterystyka osób 
niepe∏nosprawnych

Do WAZ przyjmowane sà przede wszyst-
kim osoby niesprawne ruchowo w stopniu
znacznym i umiarkowanym, które nie praco-
wa∏y przez ostatnie dwa lata (cz´sto nie pra-
cowa∏y w ogóle), legitymujà si´ wykszta∏ce-
niem Êrednim i nie przekroczy∏y 45 roku ˝ycia.
Kryterium wieku jest naszym wewn´trznym
ustaleniem, gdy˝ uwa˝amy, ˝e powinni byç to
ludzie m∏odzi i tacy majà pierwszeƒstwo.

W miar´ wolnych miejsc przyjmujemy
te˝ kandydatów z innymi schorzeniami,
w tym przede wszystkim: schorzenia sprz´˝o-
ne, neurologiczne (w tym padaczka), po prze-
szczepach nerek, schorzenia psychiczne (we
wspó∏pracy z Warszawskim Domem pod Fon-
tannà). By∏y te˝ próby z osobami niewidomy-
mi i niedowidzàcymi, a tak˝e niedos∏yszàcymi
i g∏uchymi – ale okaza∏o si´, ˝e w tych przy-
padkach albo nie jesteÊmy odpowiednio przy-
gotowani technicznie (niewidomi), albo t∏u-
macze j´zyka migowego nie sà w stanie pra-
cowaç tak d∏ugo. Tym niemniej mamy i takich
absolwentów. Kryterium wykszta∏cenia bywa
indywidualnie ∏agodzone, jeÊli osoba podej-
mie przerwanà nauk´ w szkole Êredniej lub
da si´ sk∏oniç do jej rozpocz´cia. W wyjàtko-
wych przypadkach, jeÊli proces percepcji jest
zbyt powolny (a tak zdarza si´ przy mózgo-
wym pora˝eniu dzieci´cym) wyra˝amy zgod´
na powtórzenie warsztatu.
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Te zasady dotyczà pierwszego stopnia
szkolenia, tzw. „Pierwszy krok do samodziel-
noÊci”. Warsztat o charakterze doskonalàcym
(szkolenie ustawiczne), którego realizacj´ roz-
pocz´liÊmy w 2003 roku adresowany jest do
osób o takim samym, jak wczeÊniej opisany,
stopniu niepe∏nosprawnoÊci, ale pracujàcych
lub poszukujàcych pracy, majàcych umiej´t-
noÊci na poziomie ECDL. Chodzi tu o przygo-
towanie do pracy wy˝ej kwalifikowanej lub
o konkretnà odpowiedê na zapotrzebowanie
firmy, o u∏atwienie awansu zawodowego.

Absolwenci WAZ w sposób naturalny
stajà si´ klientami BeKON, ale ze wzgl´du na
szerszà formu∏´ dzia∏ania klienci fundacyjnej
agencji poÊrednictwa pracy pochodzà tak˝e
z wolnego naboru i ka˝da osoba niepe∏no-
sprawna poszukujàca pracy mo˝e nim zostaç.

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia

Wed∏ug danych GUS w Polsce jest ok. 5,5
mln osób niepe∏nosprawnych. Wskaênik za-
trudnienia tych osób w wieku 20-64 lata to za-
ledwie 20,8 %, co plasuje Polsk´ na ostatnim
miejscu wÊród badanych paƒstw (Êrednia wy-
nosi 43,7%). Porównujàc Polsk´ z liderami
w zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych –
Szwajcarià (wskaênik zatrudnienia 62,2%) czy
Norwegià (61,7%) – stwierdzamy, i˝ problem
aktywizacji zawodowej tych osób jest w naszym
kraju sprawà pilnà i niezwykle wa˝nà. 

Przemiany spo∏eczno-gospodarcze po
1989 r. spowodowa∏y, ˝e w ci´˝kiej sytuacji
spo∏eczno-zawodowej znalaz∏y si´ osoby
w pe∏ni sprawne, i tym trudniej by∏o odnaleêç
si´ na rynku pracy osobom niepe∏nospraw-
nym, cz´sto s∏abiej wykszta∏conym, bez do-
Êwiadczenia zawodowego. Odpowiedzià na te
problemy by∏y kursy komputerowe organizo-
wane przez Fundacj´. Ich celem by∏o podnie-
sienie umiej´tnoÊci osób niepe∏nosprawnych
i zwi´kszenie ich szans na rynku pracy.

Jednak z czasem okaza∏o si´, i˝ same
kursy nie wystarczà, aby zmotywowaç osoby
niepe∏nosprawne do aktywnego poszukiwania
pracy. Du˝a cz´Êç niepe∏nosprawnych to oso-

by bierne, nie potrafiàce samodzielnie wyjÊç
z domowej izolacji. Okaza∏o si´, ˝e niezb´dne
jest uzupe∏nienie kursów komputerowych
o warsztaty psychologiczne, które w formie
grup wsparcia psychologicznego sta∏y si´ cz´-
Êcià Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, czy-
li kompleksowego systemu aktywizacji zawo-
dowej i spo∏ecznej. 

XXIV edycja WAZ zrealizowanych od
1997 roku pokaza∏y, ˝e jest to w∏aÊciwa dro-
ga wychodzenia z biernoÊci, ale niewystarcza-
jàca do wprowadzania tych osób na otwarty
rynek pracy. Absolwenci WAZ-ów po ukoƒ-
czeniu kursów, „uzbrojeni” we wsparcie psy-
chologiczne, nie zawsze potrafili poradziç so-
bie ze znalezieniem pracy i utrzymaniem si´
na otwartym rynku pracy. Ogromnà przeszko-
dà okaza∏o si´ negatywne nastawienie praco-
dawców do zatrudniania osób niepe∏nospraw-
nych. Pomimo tego, ˝e w ka˝dym zak∏adzie
pracy, w którym zatrudnionych jest 50 i wi´-
cej osób – 6 % zatrudnionych powinni stano-
wiç niepe∏nosprawni, to pracodawcy ciàgle
jednak wolà wnieÊç op∏at´, ni˝ zatrudniaç
osoby niepe∏nosprawne, mimo i˝ funkcjonuje
system dop∏at do ich zatrudniania.

WAZ-y dzia∏ajà w sposób sformalizowany,
posiadajà zezwolenie Kuratorium i sà zareje-
strowane w WUP.

Wsparciem na tym etapie zajmuje si´
Biuro Karier Osób Niepe∏nosprawnych (Be-
KON), którego dzia∏alnoÊç zosta∏a sformalizo-
wana w listopadzie 2004 r. poprzez rejestra-
cj´ w Ministerstwie Pracy w rejestrze agencji
poÊrednictwa pracy i agencji doradztwa per-
sonalnego. BeKON zajmuje si´ poÊrednic-
twem pracy dla osób niepe∏nosprawnych –
kontaktuje pracodawców z niepe∏nosprawny-
mi pracownikami oraz promuje osoby niepe∏-
nosprawne wÊród pracodawców. Po zatrud-
nieniu osoby niepe∏nosprawnej BeKON moni-
toruje zatrudnienie – sprawdza, czy zosta∏a
podpisana w∏aÊciwa umowa o prac´ oraz czy
pracodawca wywiàzuje si´ z jej postanowieƒ.
Monitoring zatrudnienia to równie˝ ewentual-
ne interwencje BeKON-u w stosunkach pra-
cownika z pracodawcà.

Wg najnowszych badaƒ w Polsce nie pra-
cuje 84% osób niepe∏nosprawnych. Jest to naj-
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wy˝szy niechlubny wskaênik w Europie oraz
Êwiadectwo fiaska dotychczasowego systemu
zatrudniania ON. Wskaênik ten nie dotyczy
Warszawy i dlatego tak wa˝ne jest rozwijanie
naszej zdalnej dzia∏alnoÊci (via Internet), ale
jeszcze wa˝niejsze by∏oby powo∏ywanie przez
inne organizacje takich jak nasza placówek.

Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja do WAZ jest procesem doÊç
skomplikowanym, gdy˝ Êcierajà si´ tu nasze
wysokie wymagania wst´pne ze stereotypem
spo∏ecznym ON jako osoby do prac prostych
po krótkim przeszkoleniu.

Pos∏ugujemy si´: 
– informacjami z naszej bazy danych,
– prowadzimy kampanie informacyjno-

promocyjnà w mediach (Internet, prasa zwià-
zana z niepe∏nosprawnymi, gazety lokalne,
prasa krajowa),

– uczestniczymy w gie∏dach pracy,
– og∏aszamy informacje o naborze

w OPS, przychodniach lekarskich, szpitalach,
parafiach, szko∏ach, PCPR itd.,

– dzia∏a te˝ system „znajomy – znajome-
mu”.

Mimo niedoskona∏oÊci takiej kampanii,
poniewa˝ rocznie uzyskiwaliÊmy Êrodki i byli-
Êmy w stanie zorganizowaç 2-3 pe∏ne Warsz-
taty (96-144 osoby) – kolejka oczekujàcych
(nawet kilka miesi´cy) wynosi ok. 100 osób.

O przyj´ciu do WAZ decydujà poprzedza-
jàce go rozmowy kwalifikacyjne, gdzie bada-
ny jest poziom motywacji do nauki i pracy, fi-
zyczne mo˝liwoÊci podo∏ania wysi∏kowi zor-
ganizowanemu, umiej´tnoÊci komputerowe
(kwalifikacja do odpowiedniej grupy szkolo-
nych). Ostatnio, niestety, musieliÊmy uzupe∏-
niç kwalifikacje o czytanie tekstu ze zrozu-
mieniem i wykonywanie zawartych w nim
prostych poleceƒ.

Klienci Biura Karier rekrutowani sà spoÊ-
ród osób niepe∏nosprawnych figurujàcych
w fundacyjnej bazie danych, która powstaje
od ponad 7 lat, na podstawie ankiet osób nie-
pe∏nosprawnych z ca∏ej Polski. W chwili
obecnej baza zawiera dane oko∏o 1000 osób.

Rekrutacja prowadzona jest równie˝ po-
przez informacje (plakaty, ulotki) w: urz´dach
pracy, oÊrodkach pomocy spo∏ecznej, centrach
pomocy rodzinie, placówkach s∏u˝by zdrowia
ogólnych i specjalistycznych, liceach specjal-
nych, liceach z klasami integracyjnymi, mediach
publicznych i prywatnych (radio, telewizja, pra-
sa), mediach elektronicznych (www.idn.org.pl,
www.biurokarier.idn.org.pl, www.ngo.pl,
www.niepelnosprawni.info i in.) itd.

Monitoring uczestników 
po zakoƒczonym przedsi´wzi´ciu

W WAZ nie wyst´puje potrzeba organiza-
cji monitoringu. Absolwenci sà z nami emocjo-
nalnie zwiàzani, stajà si´ obiektami pomocy ze
strony fundacyjnej Komisji Podopiecznych (np.
˝ywnoÊç z Banku ˚ywnoÊci SOS), sà wolonta-
riuszami przy wszystkich wi´kszych spotka-
niach w Fundacji (konferencje, seminaria), sà
organizatorami Êwiàtecznych spotkaƒ, werni-
sa˝y, koncertów itp. Niektórzy z nich rozpoczy-
najà u nas prac´ przy realizacji projektów. Nie-
rzadkie sà te˝ przypadki, ˝e po ukoƒczonym
szkoleniu komputerowym uczestniczà ponow-
nie w zaj´ciach grupy wsparcia. Informujà
o osiàgni´ciach ̋ yciowych od ukoƒczenia szko-
∏y/studiów poprzez podj´cie pracy, zawarcie
zwiàzku ma∏˝eƒskiego, urodziny dziecka, po-
byty w szpitalu itp. Dost´pne sà dla nich nasze
telefony (nawet domowe) i adresy e-mailowe.

W przypadku BeKON jednym z elemen-
tów systemu, na którym oparty jest projekt
stanowi monitoring zatrudnienia tych benefi-
cjentów, którzy podj´li prac´ dzi´ki projekto-
wi i w trakcie jego trwania (sprawdzenie, jak
dana osoba radzi sobie w nowym Êrodowisku,
czy nie jest jej potrzebne dodatkowe szkole-
nie, czy nie podlegajà wyzyskowi ze strony
pracodawcy itd.). 

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane

WAZ jest projektem realizowanym od
oÊmiu lat. Jako ˝ywy proces nauczania,
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szczególnie tak rozwijajàcej si´ dziedziny jak
informatyka, i tak potrzebnej dzia∏alnoÊci jak te-
rapeutyczne oddzia∏ywanie psychologiczne –
jest modyfikowany nieustajàco. I tak byç musi,
gdy˝ jest odpowiedzià na zapotrzebowanie spo-
∏eczne, a to zapotrzebowanie zmienia si´ wraz
z rozwojem kraju, koniecznoÊcià usamodziel-
niania si´ ludzi itp. Z punktu widzenia spo∏ecz-
nego nic nie wskazuje na zaprzestanie jego re-
alizacji. Jedynà takà przyczynà mo˝e staç si´
brak Êrodków finansowych (czytaj: dotacji). Co-
roczne ubieganie si´ o dotacje, sta∏e wyjaÊnia-
nie tych samych kwestii, ciàg∏a niepewnoÊç –
nie sà czynnikami u∏atwiajàcymi prac´ placów-
ki, która powinna mieç bud˝et zatwierdzany
z pó∏rocznym wyprzedzeniem, a nie z paromie-
si´cznym opóênieniem.

Mamy nadziej´, ˝e uda si´ zapewniç
Êrodki, które pozwolà kontynuowaç dzia∏ania
Biura Karier. AplikowaliÊmy ju˝ dwukrotnie
o Êrodki z Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-
nego, Dzia∏anie 1.4 – jednak˝e za pierwszym
razem ponieÊliÊmy fiasko z przyczyn formal-
nych, a za drugim projekt nie przeszed∏ wery-
fikacji merytorycznej. Mamy nadziej´, ˝e na-
st´pnym razem projekt spe∏ni wszystkie wy-
mogi formalne i merytoryczne, gdy˝ w opar-
ciu o doÊwiadczenia ju˝ nabyte wprowadzili-
Êmy pewne modyfikacje, które naszym zda-
niem gwarantujà jeszcze wi´kszà jego sku-
tecznoÊç. Dwa g∏ówne dzia∏ania projektu zo-
sta∏y rozdzielone na dwa projekty: pierwszy to
Biuro Karier Osób Niepe∏nosprawnych (Be-
KON) – promocja niepe∏nosprawnych pra-
cowników i poÊrednictwo pracy, oraz drugi –
Centrum Us∏ug Doradczych (CUD) – porady. 

Napotkane problemy 
w trakcie planowania, realizacji,
rozliczania przedsi´wzi´cia 
i sposoby ich rozwiàzywania

● W trakcie planowania:

1) brak rzetelnej informacji o liczbie osób
niepe∏nosprawnych w kraju, mieÊcie, dzielni-

cy w podziale na rodzaj niepe∏nosprawnoÊci,
wiek, wykszta∏cenie.

Nie ma dobrego rozwiàzania. Dopóki
system nie zacznie dzia∏aç – pozostaje szacu-
nek danych i intuicja;

2) niech´ç placówek, szczególnie pomocy
spo∏ecznej, do rozmów na etapie planowania.

Konieczne sà: zmiana systemu dzia∏ania,
zmiana ustawy o pomocy spo∏ecznej, umie-
j´tnoÊç partnerskich dzia∏aƒ;

3) nie do koƒca zorganizowany jest sys-
tem informacji o mo˝liwoÊci aplikowania
o Êrodki finansowe. Konieczna jest poprawa
systemowa;

4) brak w trybie wyprzedzajàcym przy-
znawanych Êrodków finansowych.

Placówki zatwierdzane powinny mieç
bud˝et przyznawany z wyprzedzeniem, a nie,
jak dotàd, z opóênieniem. Jest to taka zmia-
na systemu dotacji, by w tego typu placów-
kach praca mog∏a byç harmonijna.

● W trakcie realizacji

WAZ
System kszta∏cenia osób niepe∏nospraw-

nych i sposób pracy pomocy spo∏ecznej – bu-
dujà ich biernoÊç, wyobcowanie spo∏eczne,
a co za tym idzie – ca∏kowite nieuÊwiadomie-
nie, ˝e jako obywatele majà nie tylko prawa,
ale i obowiàzki.

Konieczna jest zmiana ustawowa w po-
dejÊciu do osoby niepe∏nosprawnej – nie jest
to przedmiot a podmiot. Zmiany wymaga
równie˝ dotychczasowa polityka spo∏eczna
z dyskryminujàcej na wspierajàcà.

U osób niepe∏nosprawnych brak jest ele-
mentarnej wiedzy na temat prawa, szczegól-
nych uregulowaƒ tworzàcych mo˝liwoÊci – na
ogó∏ nie posiadajà umiej´tnoÊç korzystania
z rozrzuconych êróde∏ informacji.

Konieczne jest informowanie, uczenie,
jak szukaç i korzystaç z informacji, wspó∏two-
rzenie systemu.

Napotykamy na codzienne k∏opoty z fre-
kwencjà, obowiàzkowoÊcià, podejmowaniem
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zobowiàzaƒ i wywiàzywaniem si´ z nich:
˝mudne, szczegó∏owe rozliczanie, sprawdza-
nie, systematyzowanie obowiàzków, gdy˝ ta-
kich wymagaƒ w stosunku do ON nie ma na
ogó∏ ani rodzina ani szko∏a. System renty so-
cjalnej ma charakter antymotywacyjny, ha-
mujàcy wszelkà aktywnoÊç zawodowà. 

Konieczny jest lobbing na rzecz zmian
ustawowych.

BeKON
Jest ma∏a liczba ofert pracy dla osób nie-

pe∏nosprawnych – problem wynika z po-
wszechnego bezrobocia, niskiego zaintereso-
wania, a wr´cz niech´ci pracodawców do za-
trudniania osób niepe∏nosprawnych oraz
z niewiedzy pracodawców na temat upraw-
nieƒ i obowiàzków wynikajàcych wobec nie-
pe∏nosprawnego pracownika.

W celu rozwiàzania tego problemu Fun-
dacja podj´∏a kroki, majàce na celu zwi´ksze-
nie zainteresowania pracodawców osobami
niepe∏nosprawnymi – przygotowana zosta∏a
prezentacja multimedialna, dost´pna na stro-
nie projektu, która b´dzie przedstawiana pra-
codawcom na spotkaniach.

Finansowanie/refundowanie sta˝y – bu-
d˝et projektu beneficjenta nie obejmowa∏
dzia∏aƒ zwiàzanych z pokrywaniem kosztów
przyj´cia sta˝ysty.

W tym celu nawiàzano wspó∏prac´
z Urz´dem Pracy. Ponadto rozwiàzaniem jest
odbycie sta˝u bezp∏atnego na zasadach wo-
lontariatu. Takim rozwiàzaniem sà zaintereso-
wane m∏ode osoby, bez ˝adnego doÊwiadcze-
nia zawodowego.

Jest k∏opot z doborem kandydatów do
niektórych ofert pracy z wy˝szymi wymaga-
niami. Klienci Biura Karier to w wi´kszoÊci

osoby ze Êrednim, ogólnym wykszta∏ceniem,
bez specjalistycznych umiej´tnoÊci. Powa˝nà
przeszkodà w zatrudnianiu jest równie˝ brak
znajomoÊci j´zyków obcych.

W celu zmiany tego stanu Biuro Karier
kieruje cz´Êç swoich beneficjentów na specja-
listyczne szkolenia, organizowane przez Fun-
dacj´ Pomocy Matematyków i Informatyków
Niesprawnych Ruchowo.

Brakuje zainteresowania ze strony izb
bran˝owych tematykà zatrudniania osób nie-
pe∏nosprawnych. 

Staramy si´ dotrzeç do potencjalnych
pracodawców, mogàcych zatrudniç osoby
niepe∏nosprawne poprzez wszelkiego rodzaju
stowarzyszenia, zrzeszenia organizujàce spot-
kania dla pracodawców, osób chcàcych roz-
poczàç dzia∏alnoÊç gospodarczà, a tak˝e swo-
ich podopiecznych. Spotkania te adresowane
sà nie tylko do potencjalnych pracodawców,
ale równie˝ do indywidualnych osób niepe∏-
nosprawnych. Celem jest informowanie jak
najwi´kszej liczby Êrodowisk, zwiàzanych
z rynkiem pracy, o prawach i obowiàzkach
dotyczàcych zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych, równie˝ mediów.

Jedynie 10% ON ma dost´p do Interne-
tu – jest to katastrofalnie niski poziom.

Aby to zmieniç nale˝y opracowaç i wdro-
˝yç system ulg, dop∏at i jest to pilna potrzeba.

● W trakcie rozliczania:
Rozliczanie jest procesem ˝mudnym.

Konieczna jest funkcja koordynatora finan-
sowego i takie osoby nale˝y szkoliç.

Opracowanie: 
Krystyna Wojakowska-Lewicka 

i Agnieszka ˚ychalak
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia (dane z 2004 roku)

pochodzenie Êrodków wysokoÊç (PLN) nazwa instytucji

publiczne krajowe 213.840,00 PFRON, Zarzàd Miasta st. Warszawy

unijne 251.448,81 PHARE 2002

prywatne 12.500,00 Fundacja „Wspólna Droga”

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

wydatki osobowe 213.840,00

materia∏y biurowe 1.500,00
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Sekcja Rynku Pracy 
w Warszawskim Domu pod Fontannà



Musisz wziàç odpowiedzialnoÊç za swo-
je ˝ycie, jeÊli chcesz zdaç sobie spraw´
z mo˝liwoÊci, które ci ono oferuje . 1)

Brian Gamma

Zespó∏ Regionalny Koalicji na rzecz Zdro-
wia Psychicznego – kilka zdaƒ o wnioskodaw-
cy przedsi´wzi´cia.  2)

Zespó∏ jest regionalnà strukturà Koalicji
na rzecz Zdrowia Psychicznego – ogólnopol-
skiego stowarzyszenia, które od 1993 roku
organizuje dialog i wspó∏prac´ pomi´dzy oso-
bami, organizacjami pozarzàdowymi, instytu-
cjami i w∏adzami, w ró˝ny sposób zaanga˝o-
wanymi w dzia∏ania z zakresu ochrony zdro-
wia psychicznego. 

G∏ównym celem Zespo∏u jest promocja
zdrowia psychicznego, tworzenie warunków
sprzyjajàcych korzystaniu z praw obywatel-
skich, zwi´kszanie mo˝liwoÊci uzyskania kom-
petentnej, wieloaspektowej pomocy w sytuacji
kryzysu psychicznego. Jednym z zadaƒ stowa-
rzyszenia jest tworzenie nowych, alternatyw-
nych wobec tradycyjnie prowadzonych przez
instytucje medyczne, form pomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – wykorzystujà-
cych wartoÊç i ogromne mo˝liwoÊci samopo-
mocy. W swoich dzia∏aniach Zespó∏ ∏àczy pro-
mowanie i animowanie samopomocy z organi-
zowaniem zaj´ç s∏u˝àcych terapii, rehabilitacji
oraz integracji spo∏ecznej osób z problemami
zdrowia psychicznego. Podstawà dla wymie-
nionych celów jest wspó∏praca profesjonali-
stów w dziedzinie zdrowia psychicznego
i osób, które osobiÊcie doÊwiadczy∏y choroby.

WÊród cz∏onków warszawskiego Zespo∏u
Regionalnego Koalicji sà zarówno profesjona-
liÊci, zainteresowani nowoczesnymi formami
pomocy osobom chorym psychicznie jak
i osoby, które leczà si´ bàdê leczy∏y psychia-
trycznie i cz∏onkowie ich rodzin. Dzi´ki wspó∏-
pracy Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego

z wieloma organizacjami zagranicznymi (Ko-
alicja jest mi´dzy innymi cz∏onkiem Âwiato-
wej Federacji Zdrowia Psychicznego), Zespó∏
mia∏ mo˝liwoÊç zapoznaç si´ z ideà i prak-
tycznymi dzia∏aniami oÊrodków rehabilitacyj-
nych nazywanych „Fountain Houses” („Domy
pod Fontannà”). Efektem tych kontaktów by-
∏o powo∏anie w 2000 r. w ramach Zespo∏u,
zgodnie ze statutowymi kompetencjami, Ko-
mitetu Organizacyjnego „Fountain House”,
a nast´pnie – Zarzàdu Warszawskiego Domu
pod Fontannà dla realizacji projektu o nazwie
„Warszawski Dom pod Fontannà – oÊrodek
wsparcia i rehabilitacji spo∏ecznej oraz akty-
wizacji zawodowej osób chorujàcych psy-
chicznie”. Aktualnie dzia∏alnoÊç Zespo∏u sku-
pia si´ wokó∏ realizacji powy˝szego projektu.

O specyfice modelu domu-klubu
typu „Fountain House”

Model domów-klubów „Fountain House”
jest efektem ponad 50 lat doÊwiadczeƒ mi´-
dzynarodowych, które wskazujà na szanse pro-
gramów o charakterze samopomocowym, pro-
wadzonych przez samych zainteresowanych,
przy wspó∏pracy potrzebnych specjalistów,
pracodawców, lokalnych spo∏ecznoÊci; progra-
mów „inwestujàcych” w podmiotowoÊç i we-
wn´trznà autonomi´, warunkujàce trwa∏à sa-
modzielnoÊç. Model domów-klubów „Fountain
House” motywuje i przygotowuje osoby, do-
Êwiadczajàce rozmaitych trudnoÊci w zwiàzku
z zaburzeniami zdrowia psychicznego, do pod-
j´cia zatrudnienia na otwartym rynku pracy
i pomaga je kontynuowaç, przy jednoczesnym
zach´caniu i wspieraniu pracodawców w ich
gotowoÊci zatrudniania. UnikalnoÊç modelu
„Fountain House” polega na zaproponowaniu
osobom tradycyjnie traktowanym jako pod-
opieczni, klienci lub beneficjenci dzia∏aƒ profe-
sjonalistów, roli Cz∏onków domu-klubu wspó∏-
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1) Zdanie zacytowane przez Briana Gamma, Cz∏onka Domu-Klubu „Grand Avenue Club” w Milwaukee w USA,
zadedykowane mu przez dyrektork´ Domu.  Tekst zosta∏ opublikowany w biuletynie Mi´dzynarodowego Centrum
Rozwoju Domów-Klubów (ICCD).
2) Zespó∏ Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, KRS 00000611865, Przewodniczàcy: Rados∏aw
Sagaƒski, siedziba stowarzyszenia: ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa, tel./faks (022) 636 55 89, e-mail:
biuro@wdpf.org.pl



odpowiedzialnych za demokratyczne zarzàdza-
nie nim i codzienne funkcjonowanie (w tym
specjalistów w dziedzinach, w których sà kom-
petentni) oraz ca∏kowicie odpowiedzialnych za
w∏asne sprawy, w tym za swoje leczenie, reha-
bilitacj´, sytuacj´ materialnà. Udzia∏ i wspó∏-
odpowiedzialnoÊç za wszystkie (wewn´trzne
i zewn´trzne) dzia∏ania domu-klubu sà natural-
nà praktykà udzia∏u w ˝yciu publicznym, we
wszystkich jego wymiarach. Dbanie o partner-
skie, demokratyczne relacje w regulaminach
i codziennej praktyce przejawia si´ równie˝
w nieakceptowaniu wszelkich form dyskrymi-
nacji z jakichkolwiek przyczyn: niepe∏nospraw-
noÊci, choroby, wieku, p∏ci, statusu materialne-
go, poglàdów politycznych czy wyznania.

Nieod∏àcznym elementem dzia∏alnoÊci
domów-klubów jest prowadzenie programów
zatrudnienia, a model Zatrudnienia Przej-
Êciowego jest na sta∏e wpisany w dzia∏alnoÊç
Domów pod Fontannà. Wielu Cz∏onkom,
zw∏aszcza tym, którzy nigdy lub od wielu lat
nie uczestniczyli w ˝yciu zawodowym, po-
trzebny jest rodzaj „przymiarki” do rynku
pracy - czyli w∏aÊnie Zatrudnienie PrzejÊcio-
we (ZP). Zatrudnienie PrzejÊciowe pozwala
zetknàç si´ z realiami prawdziwego rynku
pracy, podjàç pe∏nà odpowiedzialnoÊç za
swojà prac´, ale jednak daje prawo do niepo-
wodzenia i ˝yczliwej pomocy w przypadku
powsta∏ych problemów. 

Bardzo wa˝ne jest to, ˝e jest to praca
oparta na zwyk∏ych rynkowych i ˝yciowych
zasadach: cz∏owiek wykonuje umówiony za-
kres zadaƒ, a pracodawca p∏aci umówione
wynagrodzenie. Tytu∏owa „przejÊciowoÊç” za-
trudnienia odnosi si´ do strony organizacyj-
nej tej formu∏y i oznacza, ˝e:

1. zadania okreÊlone przez pracodawc´
wykonuje na zmian´ - „przejÊciowo”- dwoje
Cz∏onków danego domu-klubu (czasem, przy
nierutynowych rozwiàzaniach, jest to wi´k-
sza liczba osób);

2. zatrudnienie jednej osoby w jednym
miejscu nie trwa d∏u˝ej ni˝ 9 miesi´cy - nie
ma byç dla nikogo docelowym, ale w∏aÊnie
„przejÊciowym” miejscem pracy. 

Rolà domu-klubu jest przede wszystkim
zach´cenie pracodawcy do zatrudnienia
Cz∏onków - nie dla korzyÊci finansowych
zwiàzanych z zatrudnieniem osób z orzeczo-
nà niepe∏nosprawnoÊcià, ale z powodu przy-
gotowania do pracy, jakie uzyskali uczestni-
czàc w dzia∏aniach domu. Ponadto dom-klub
wyznacza swojego pracownika, koordynatora
danego Miejsca Zatrudnienia PrzejÊciowego,
który pierwszy uczy si´ wykonywania zadaƒ
powierzonych przez firm´, a nast´pnie prze-
kazuje swoje umiej´tnoÊci Cz∏onkom. Dom-
klub pomaga w koordynacji i systematycz-
nym przebiegu pracy; gdy jest to konieczne –
pracownik sam przychodzi do danej pracy. 

OczywiÊcie ka˝dy dom-klub stara si´
stworzyç jak najprzychylniejszà atmosfer´,
w której zatrudnione osoby i ich wspó∏pra-
cownicy czuliby si´ jak najlepiej oraz zadbaç
o elastycznoÊç w zakresie organizacji pracy,
umów pomi´dzy „zmiennikami”, rozk∏adu
zaj´ç i przerw, ewentualnych zast´pstw. Sta-
ra si´ wspieraç zarówno zatrudnione osoby,
jak i pracodawc´ w ewentualnych trudnych
momentach, co oczywiÊcie nie oznacza, ˝e
któraÊ ze stron nie ponosi pe∏nej odpowie-
dzialnoÊci za swoje post´powanie. 

Do istoty ZP nale˝y równie˝ to, ˝e daje
Cz∏onkom mo˝liwoÊç spróbowania swoich si∏
w ró˝nych miejscach pracy, zanim gotowi b´-
dà podjàç docelowe, samodzielne zatrudnie-
nie. Aby spe∏niç to za∏o˝enie, dom-klub po-
winien mieç kilka czy kilkanaÊcie takich
miejsc. Tymczasem, zgodnie z prawami tego
Êwiata, od czegoÊ trzeba zaczàç...  3)

Warszawski Dom pod Fontannà 
– polska adaptacja modelu 
domu-klubu typu „Fountain House”

Wszystkie dzia∏ania Warszawskiego Do-
mu pod Fontannà – oÊrodka wsparcia, reha-
bilitacji spo∏ecznej i aktywizacji zawodowej
osób doÊwiadczajàcych kryzysów zdrowia
psychicznego nastawione sà na tworzenie
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3) cytat pochodzi z artyku∏u Katarzyny Boguszewskiej „Zatrudnienie PrzejÊciowe: pierwsze doÊwiadczenia 
i szanse na przysz∏oÊç”, który ukaza∏ si´ w magazynie „Na TAK”, nr 4 (7)/2004, s.3



spo∏ecznych, organizacyjnych, materialnych
warunków sprzyjajàcych podejmowaniu sa-
modzielnego ˝ycia przez osoby przewlekle
chore psychicznie. OÊrodek ma charakter
komplementarny wobec placówek medycz-
nych i pomocy spo∏ecznej. Opiera si´ na idei
samopomocy, a jego dzia∏ania regulujà mi´-
dzynarodowe standardy, udoskonalane co
dwa lata przez Mi´dzynarodowe Centrum
Rozwoju Domów-Klubów w Nowym Jorku, do
którego zostaliÊmy zaproszeni w paêdzierniku
2004 roku jako jedyny dom-klub w Polsce.
Standardy regulujà przede wszystkim demo-
kratyczne, partnerskie relacje wewnàtrz pla-
cówki, podmiotowoÊç cz∏onków (uczestni-
ków), sposób pracy wewn´trznej placówki
(organizacja dnia nastawiona na prac´) oraz
aktywnoÊci i relacje zewn´trzne, a szczegól-
nie wspó∏prac´ z pracodawcami. 

Przedstawione poni˝ej programy opisujà
kontynuowane jednoczeÊnie, wzajemnie ze
sobà zwiàzane, modu∏y dzia∏ania Warszaw-
skiego Domu pod Fontannà. Wa˝nà cechà
oÊrodka jest bowiem jego holistyczny charak-
ter, ∏àczenie w jednym miejscu ofert realizo-
wanych z regu∏y przez ró˝ne resorty i odr´bne
instytucje (pomoc spo∏eczna jest domenà re-
sortu pracy, ochrona zdrowia psychicznego
domenà resortu zdrowia, rehabilitacja spo-
∏eczno-zawodowa le˝y w gestii Pe∏nomocnika
Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych, etc.).
Zgodnie z tym, co wspomniano wczeÊniej
model „Fountain House”, po ponad 50 latach
doÊwiadczeƒ, jest przyk∏adem korzyÊci wyni-
kajàcych z takiego w∏aÊnie zintegrowania
dzia∏aƒ. Umo˝liwia ono ka˝dej osobie, która
trafia do domu-klubu, rozwijanie swojego po-
tencja∏u równolegle w wielu dziedzinach
i aspektach – podobnie, jak dzieje si´ to
w zwyk∏ym ˝yciu, w naturalnym Êrodowisku
spo∏ecznym. 

Do prowadzenia na co dzieƒ Warszaw-
skiego Domu pod Fontannà powo∏ane zosta∏y
przez Rad´ Koordynacyjnà Zespo∏u4) osoby,
majàce odpowiednie kwalifikacje zawodowe

oraz doÊwiadczenie w rozwijaniu Êrodowisko-
wych, otwartych form pracy wÊród osób cho-
rych psychicznie, a szczególnie w rozwijaniu
samopomocy – która jest podstawowà warto-
Êcià oÊrodka. Kompetencje te wzrastajà wraz
z prowadzeniem OÊrodka, uczestnictwem
w szkoleniach i warsztatach w kraju i zagra-
nicà. Wi´kszoÊç osób uczestniczy∏a w kilku-
nastodniowych seminariach na terenie Danii
poÊwi´conych duƒskim programom socjal-
nym, w tym modelowi rehabilitacyjnemu „Fo-
untain House”, niektórzy w szkoleniach doty-
czàcych modelu „Fountain House” w Stanach
Zjednoczonych oraz w seminariach organizo-
wanych przez Mi´dzynarodowe Centrum Roz-
woju Domów-Klubów w USA, w Szwecji oraz
Helsinkach. Warszawski Dom pod Fontannà
korzysta ponadto z konsultacji merytorycz-
nych osób skupionych w Komitecie Dorad-
czym Domu. W sk∏ad Komitetu wchodzà oso-
by b´dàce autorytetami w dziedzinie spraw
spo∏ecznych i ochrony zdrowia psychicznego.
Obecnie pi´ç osób jest zatrudnionych na
umow´ o prac´, a 3-4 wspomagajà Dom,
pracujàc w ramach umowy o dzie∏o. Dom
wspiera tak˝e kilkoro wolontariuszy. 

Dom zajmuje lokal5), który doskonale
spe∏nia swoje zadanie: jest du˝y, jasny i cichy
(mimo, i˝ le˝y w Êrodku miasta), jest ∏atwo
dost´pny. Zosta∏ wyremontowany i zaadapto-
wany do potrzeb oÊrodka oraz w 95% wypo-
sa˝ony, w tym w pracowni´ komputerowà (5
stanowisk), warsztat techniczny i elektronicz-
ny (w trakcie urzàdzania), zaplecze kuchen-
ne, klub, czytelni´. 

Finanse Domu dopiero od 2004 roku zo-
sta∏y zabezpieczone umowà z Urz´dem Mia-
sta Sto∏ecznego Warszawy na lata 2004-
2009. Natomiast pierwszym sta∏ym partne-
rem Domu (od roku 2002) jest Fundacja
Wspólna Droga. Posiadane fundusze wype∏-
niajà w 50% minimalny bud˝et Domu, zatem
stale zabiegamy o Êrodki z ró˝nych êróde∏.
Sk∏adamy tak˝e wnioski na dotacje z fundu-
szy europejskich. W okresie dotychczasowego
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4) Rada Koordynacyjna stanowi zarzàd stowarzyszenia.
5) Adres Warszawskiego Domu pod Fontannà: ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa, tel./fax (022) 636 55 89,
e-mail: dom@wdpf.org.pl, biuro@wdpf.org.pl, www.wdpf.org.pl



funkcjonowania Domu organizowaliÊmy na-
szà dzia∏alnoÊç dzi´ki dotacjom pozyskanym
mi´dzy innym ze strony: Wojewódzkiego
Urz´du Mazowieckiego, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Danii oraz Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych.6)

Dlaczego uzasadnione 
jest prowadzenie Domu
– spojrzenie na kontekst spo∏eczny 

Problem spo∏eczny, wynikajàcy z wielo-
wymiarowych skutków chorób psychicznych,
mo˝na ujàç jako swego rodzaju zamkni´te ko-
∏o, w którym brak osobistych motywacji osób
po kryzysach psychicznych do samodzielnego
˝ycia wzmacniany jest spo∏ecznymi nastawie-
niami – równie˝ niemotywujàcymi do aktyw-
noÊci. 

Osobom przewlekle chorujàcym psy-
chicznie – w wyniku d∏ugiego okresu pozosta-
wania w roli pacjentów czy klientów – trudno
jest zdecydowaç si´ na samodzielne ˝ycie
i rezygnacj´ z bezpieczeƒstwa, jakie daje rola
podopiecznych innych osób/instytucji. Przy
dodatkowej trudnoÊci, jakà jest ma∏a mobil-
noÊç systemu pomocy, poczynajàc od orzecz-
nictwa, zrozumia∏e jest oczekiwanie sta∏ej
renty i innych przywilejów oferowanych oso-
bom niepe∏nosprawnym (choç np. przy wielo-
letniej remisji nieuzasadnione aktualnym sta-
nem zdrowia).

Z danych statystycznych opublikowa-
nych przez GUS wynika, ˝e w 2000 r. wÊród
osób ze statusem niepe∏nosprawnego, osoby
ze schorzeniami psychicznymi stanowi∏y
5,3% (za: opracowanie GUS, Osoby niepe∏-
nosprawne na rynku pracy w 2000 r.). Z ro-
ku na rok wzrasta liczba osób zg∏aszajàcych
si´ po raz pierwszy do Poradni Zdrowia Psy-
chicznego, w 2000 r. wynosi∏a 233 tys.,
a w 2001 r. wzros∏a do 272 tys. (za: Niepe∏-

nosprawnoÊç i Zdrowie, 1/2003). Na terenie
jednej tylko dzielnicy ÂródmieÊcie (gdzie po-
wsta∏ Warszawski Dom pod Fontannà) zareje-
strowanych jest blisko 2,5 tys. doros∏ych
osób z zaburzeniami psychicznymi, z czego
ponad 300 to osoby z rozpoznanà psychozà
lub zespo∏em psychotycznym w wieku poni˝ej

65 lat, które nie pracujà i utrzymujà si´ z ren-
ty lub pozostajà na utrzymaniu rodziny.
WÊród pracujàcych osób niepe∏nosprawnych,
osoby ze schorzeniami psychicznymi stano-
wià 3,6% (za: Kostrubiec S., Osoby niepe∏-
nosprawne na rynku pracy w 2000 r., w: Stu-
dia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa,
2001). 

Kolejny problem wià˝e si´ wi´c z tym, ˝e
wcià˝ silne sà spo∏eczne stereotypy, zgodnie
z którymi prawa obywatelskie nie dotyczà osób
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6) Koszty dzia∏alnoÊci Sekcji Rynku Pracy sà niewspó∏miernie niskie w stosunku do efektów jej dzia∏ania. 
W okresie od kwietnia 2003 r. do grudnia 2004 r. zamkn´∏y si´ kwotà 27.300,00 z∏. Na wartoÊç t´ z∏o˝y∏y si´:
cz´Êç wynagrodzenia pracowników Warszawskiego Domu pod Fontannà uczestniczàcych w spotkaniach, koszty
eksploatacji lokalu, materia∏y biurowe, koszty u˝ytkowania sprz´tu komputerowego i Internetu. Âredni
miesi´czny koszt dzia∏alnoÊci Sekcji nie przekracza kwoty oko∏o 1.300,00 z∏.



chorych psychicznie – w∏aÊnie z powodu dia-
gnozy psychiatrycznej, a nawet z powodu sa-
mego faktu leczenia si´ w placówce zdrowia
psychicznego. Wyniki badaƒ CBOS z 1996 r.
i 1999 r. (za: CBOS, Komunikat z badaƒ „Cho-
roby psychiczne-spo∏eczny stereotyp i dy-
stans”, styczeƒ 2000) pokazujà, ˝e mimo i˝
wi´kszoÊç Polaków deklaruje ˝yczliwy stosu-
nek do osób chorych psychicznie (71%), to
w rzeczywistoÊci istnieje du˝y stopieƒ dystan-
su wobec tych osób. Od 1996 roku nie zmie-
ni∏ si´ poziom l´ku przed chorobami psychicz-
nymi (choroby psychiczne sà êród∏em niepoko-
ju dla jednej czwartej ankietowanych) oraz nie
zmieni∏o si´ negatywne wyobra˝enie o osobach
chorujàcych psychicznie. Na znaczny dystans
respondentów oraz niezrozumienie chorób psy-
chicznych wskazuje liczebna przewaga i ró˝no-
rodnoÊç okreÊleƒ pejoratywnych, silnie styg-
matyzujàcych, choç niewiele majàcych wspól-
nego z rzeczywistymi trudnoÊciami i cechami
osób chorujàcych psychicznie (62% wskazaƒ).
Respondenci podkreÊlali te˝ ucià˝liwoÊç cho-
rych psychicznie dla otoczenia (84% wska-
zaƒ), a tak˝e spostrzegali ich jako bardziej
agresywnych, niebezpiecznych (67% wska-
zaƒ). Ankietowani najcz´Êciej wyra˝ajà sprze-
ciw wobec pe∏nienia przez osoby chore psy-
chicznie ról zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià
za los innych ludzi, w tym samych badanych
i ich rodzin. Wobec du˝ego dystansu spo∏ecz-
nego nie dziwi fakt, ˝e osoby chore psychicznie
niech´tnie ujawniajà swojà chorob´ (odsetek
respondentów ujawniajàcych w∏asnà chorob´
jest du˝o ni˝szy od oczekiwanego na podsta-
wie wskaêników rozpowszechnienia).

Specyficzny metaproblem, jakim jest
ma∏a aktywnoÊç spo∏eczna osób z problema-
mi zdrowia psychicznego, generuje z kolei in-
ne problemy, zbli˝ajàc tym samym ich sytu-
acj´ do sytuacji innych grup marginalizowa-
nych na rynku pracy, np. d∏ugotrwale bezro-
botnych, ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalne-
go, bezdomnych. Przerwanie „zamkni´tego
ko∏a” wzajemnych spo∏ecznych nastawieƒ
wymaga specjalnych programów, które zasto-
sowane z powodzeniem w Êrodowisku osób
z problemami zdrowia psychicznego, mog∏yby
te˝ s∏u˝yç innym grupom. 

Niewielkie doÊwiadczenia pierwszych
polskich domów-klubów ju˝ obecnie potwier-
dzajà, ˝e oparty na potencjale samych zainte-
resowanych, Êwiadomie odcinajàcy si´ od
modelu terapeutycznego i opiekuƒczego mo-
del „Fountain House” mo˝e pe∏niç rol´ „bra-
kujàcego ogniwa” w drodze do integracji spo-
∏ecznej.

Codzienna dzia∏alnoÊç 
Warszawskiego Domu pod Fontannà

Obecnie dzia∏alnoÊç Domu zorganizowa-
na jest wokó∏ dziewi´ciu regularnie dzia∏ajà-
cych sekcji, które sk∏adajà si´ na realizowane
cztery programy, a mianowicie:

– program rehabilitacji i integracji spo-
∏ecznej. W ramach programu, wspólnie
z Cz∏onkami (uczestnikami) wykonywane sà
wszystkie prace zwiàzane z codziennym funk-
cjonowaniem Domu (Sekcja Cz∏onkowska,
Sekcja Kulinarna, Sekcja Higieny, Sekcja
Techniczna);

– program szkoleniowo-edukacyjny. Pro-
gram jest nastawiony z jednej strony na roz-
wijanie przez Cz∏onków w∏asnych mo˝liwoÊci
i umiej´tnoÊci, co pozwala na coraz bardziej
satysfakcjonujàce kierowanie swoim ˝yciem,
z drugiej zaÊ – na uzyskanie (lub poszerzenie)
kompetencji cenionych na rynku pracy (Sek-
cja Edukacji, Sekcja Informatyki);

– program kontaktów spo∏ecznych i in-
formacji. Program umo˝liwia Cz∏onkom Domu
udzia∏ w organizowaniu warsztatów, konfe-
rencji, szkoleƒ i dyskusji dotyczàcych proble-
matyki zdrowia i niepe∏nosprawnoÊci, w wy-
darzeniach na zewnàtrz oraz publikowanie
tekstów (adresowanych do osób chorych, ro-
dzin, profesjonalistów w zakresie zdrowia,
a tak˝e do ogó∏u spo∏eczeƒstwa) (Sekcja Kon-
taktów Spo∏ecznych, w tym Kontaktów Zagra-
nicznych, Sekcja Redakcyjna);

– program zatrudnienia. Program skiero-
wany jest na realizacj´ jednego z g∏ównych
celów Domu, a mianowicie na pomoc w zna-
lezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pra-
cy (Sekcja Rynku Pracy).
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Dzia∏alnoÊç Sekcji Rynku Pracy zosta∏a
zaprezentowana w konkursie „Dobre Prakty-
ki” jako przedsi´wzi´cie z zakresu rehabilita-
cji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.

Po prostu: Sekcja Rynku Pracy

W ramach dzia∏aƒ Sekcji Rynku Pracy,
która zajmuje si´ ca∏okszta∏tem spraw zwià-
zanych z zatrudnieniem Cz∏onków Domu, po-
dejmowane sà nast´pujàce ogólne inicjatywy:

– wspieranie w przygotowaniu si´ i po-
dejmowaniu zatrudnienia, szczególnie na
otwartym rynku pracy,

– promowanie modelu Zatrudnienia
PrzejÊciowego wÊród pracodawców i jego re-
alizowanie, 

– utrzymywanie sta∏ych kontaktów
z urz´dami pracy, zrzeszeniami pracodawców
z agencjami poÊrednictwa pracy, u∏atwiajàcy-
mi Cz∏onkom Domu korzystanie z pojawiajà-
cych si´ ofert pracy na otwartym rynku i ofert
pracy chronionej,

– w ramach Miniklubu Pracy: istnieje
mo˝liwoÊç przeglàdania ofert pracy w prasie,
w Internecie oraz korzystania z bezp∏atnego
telefonu do potencjalnego pracodawcy,

– prowadzenie sonda˝u oczekiwaƒ
i mo˝liwoÊci poszczególnych Cz∏onków przy
zastosowaniu opracowanej w Domu „Ankiety
Zawodowej” i „Ankiety Zatrudnienia Przej-
Êciowego”,

– udzielanie referencji osobom, które da-
∏y si´ poznaç jako kompetentne i gotowe do
wykonywania regularnej pracy w okreÊlonej
dziedzinie.

Sekcja rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç
w 2003 roku i od samego poczàtku jej cz∏on-
kowie postanowili budowaç mosty pomi´dzy
Êwiatem pracy a Warszawskim Domem pod
Fontannà. Z perspektywy dwóch lat istnienia
Sekcji mo˝na zaobserwowaç dynamik´ jej
rozwoju – od dzia∏aƒ wewn´trznych i zindywi-
dualizowanych do inicjowania wydarzeƒ spo-
∏ecznych (spotkaƒ i seminariów) w Domu
i poza nim.

Swojà dzia∏alnoÊç cz∏onkowie Sekcji roz-
pocz´li od próby samookreÊlenia w∏asnych

zasobów, aby Dom by∏ przygotowany do
udzielenia odpowiedzi potencjalnemu praco-
dawcy na pytania dotyczàce umiej´tnoÊci za-
wodowych Cz∏onków. Jednym z pierwszych
zadaƒ by∏o opracowanie Ankiety Zawodowej,
której wyniki zosta∏y przedstawione m.in. na
konferencji „Zdrowie psychiczne a prawo do
pracy” w Poznaniu, w kwietniu 2003 roku.
Wyniki Ankiety Zawodowej sta∏y si´ pomocne
w tworzeniu informacyjnego zaplecza o zawo-
dowym status quo Cz∏onków Domu. Bez ba-
zy danych, obejmujàcej oczekiwania i umie-
j´tnoÊci zawodowe Cz∏onków, systematycznie
tworzonej i na bie˝àco uaktualnianej, odpo-
wiedê na pytania pracodawców by∏aby nie-
mo˝liwa. To by∏o tak˝e swoiste preludium do
oszacowania stopnia gotowoÊci Cz∏onków Do-
mu do podj´cia Zatrudnienia PrzejÊciowego
(ZP). Przygotowana zosta∏a w tym celu An-
kieta wy∏àcznie dla osób zainteresowanych
ZP. Okaza∏o si´ (kwiecieƒ 2005 r.), ˝e ponad
30 osób jest gotowych podjàç takà prac´ od
zaraz – w ró˝nych bran˝ach i na ró˝nych sta-
nowiskach, majàc przy tym najrozmaitsze
(w tym bardzo wysokie) kwalifikacje. 

Sformalizowana i anonimowa autopre-
zentacja wyra˝ona w odpowiedzi na kolejne
stwierdzenia Ankiet, nie zastàpi spotkania
i rozmowy „twarzà w twarz” z pracodawcà
oraz przedstawienia osobiÊcie w∏asnych
umiej´tnoÊci i predyspozycji. Cz∏onkowie Sek-
cji Rynku Pracy i Edukacji podj´li zatem ini-
cjatyw´ zorganizowania (po raz pierwszy
w 2003 roku, po raz drugi jesienià 2004 ro-
ku) spotkaƒ warsztatowych i indywidualnych
z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego
Urz´du Pracy, a dok∏adnie z Centrum Infor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej WUP.
Program szkolenia by∏ odpowiedzià na oczeki-
wania samych zainteresowanych. By∏ wspó∏-
tworzony przez zaproszonych doradców za-
wodowych i zainteresowanych uczestników. 

Dotychczasowe starania i zdobyte lub
poszerzone umiej´tnoÊci (uczestnictwo nie
tylko we wspomnianych warsztatach, ale tak-
˝e w szkoleniach zawodowych, komputero-
wych oraz j´zykowych) wydawa∏oby si´, ˝e
powinny zostaç urzeczywistnione w realnym
Êwiecie pracy. Sekcja podj´∏a starania, aby
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przekonaç Urzàd Pracy m.st. Warszawy
w osobie Pana Dyrektora Roberta Kwiatkow-
skiego (z pomocà Pani Anny Hurko-Romeyko –
Pe∏nomocnika UP ds. Osób Niepe∏nospraw-
nych) do uruchomienia eksperymentalnego,
pierwszego w Polsce Miejsca Zatrudnienia
PrzejÊciowego. W dniu 8 grudnia 2003 roku
podczas seminarium „Partnerstwo na rzecz
Równych Szans Osób Niepe∏nosprawnych”
(zorganizowanym przy wsparciu finansowym
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych) zosta∏o podpisane poro-
zumienie mi´dzy Urz´dem Pracy m.st. War-
szawy a Warszawskim Domem pod Fontannà,
którego wynikiem by∏o uruchomienie ekspery-
mentalnego, pierwszego w Polsce Miejsca Za-
trudnienia PrzejÊciowego, zgodnego z mi´dzy-
narodowymi standardami domów-klubów. 

(…) Prac´ PrzejÊciowà, którà podj´∏am
jakiÊ czas temu traktuj´ jako pewien etap
w szukaniu pracy na wolnym rynku. Pracujàc
na pe∏nym etacie nie da∏abym sobie obecnie
rady. Zatrudnienie przejÊciowe umo˝liwia mi
prac´ w wymiarze 4 godzin dziennie. Rzadko
który pracodawca chce zatrudniaç pracowni-
ków w niepe∏nym wymiarze czasu pracy.

Szczególnie wa˝na dla mnie jest obec-
noÊç koordynatora, który przez pierwsze dni
pomaga∏ mi zapoznaç si´ z zakresem obo-
wiàzków, a tak˝e odnaleêç si´ w nowej sytu-
acji. Zwykle te pierwsze dni, nawet dla osób
podejmujàcych prac´ w normalnym trybie,
sà trudne. Du˝à zaletà nowej formy pracy
jest te˝ to, ˝e koordynator mo˝e zastàpiç
mnie, je˝eli któregoÊ dnia bym si´ êle czu∏a.
Ju˝ sam fakt, ˝e w razie potrzeby ktoÊ przy-
jedzie za mnie a pracodawca nie poniesie
straty zwiàzanej z niewykonaniem pracy, da-
je pewien komfort psychiczny.

Mojà decyzj´ o podj´ciu zatrudnienia
przejÊciowego poprzedzi∏ d∏ugi okres uczest-
niczenia w ˝yciu Warszawskiego Domu pod
Fontannà (udzia∏ w sekcjach, szkoleniach
i kursach).

Alicja P.
.

W maju 2004 roku zorganizowane zo-
sta∏o dwucz´Êciowe spotkanie na temat Za-
trudnienia PrzejÊciowego. Zaproszenie przy-

jà∏ Urzàd Pracy i swój udzia∏ deklarowa∏o wie-
le firm. Okaza∏o si´, ˝e reprezentacja tych
ostatnich by∏a spe∏niona w 10%. To by∏a
wa˝na lekcja, a wnioski ze zdobytych do-
Êwiadczeƒ pos∏u˝y∏y w planowaniu kolejnych
przedsi´wzi´ç. 

Dzi´ki ró˝nym (mi´dzyludzkim i instytu-
cjonalnym) kontaktom, sekcja gromadzi∏a co-
raz wi´cej informacji tak˝e o konkretnych za-
k∏adach pracy chronionej i innych formach
zatrudniania osób, które majà status osoby
niepe∏nosprawnej. Szybko wzrasta∏a liczba
osób zatrudnionych poprzez Stowarzyszenie
EKON, szczególnie, choç nie bezkrytycznie,
cenionym przez Cz∏onków Domu. 

Majàc ju˝ pewne doÊwiadczenia w za-
trudnieniu, cz∏onkowie sekcji gotowi byli na
kolejne podsumowanie dzia∏alnoÊci. W sierp-
niu 2004 roku w holu Domu pojawi∏a si´
ogromna tablica s∏u˝àcà nag∏aÊnianiu i pro-
mowaniu dokonaƒ zawodowych Cz∏onków
i Kandydatów na rynku pracy, która jest nie-
ustajàco „w trakcie rozbudowy”. 

˚ycie sekcji bieg∏o pomi´dzy inicjatywa-
mi wewnàtrz Domu, ale coraz cz´Êciej jej
dzia∏alnoÊç wychodzi∏a naprzeciw mo˝liwo-
Êciom tkwiàcym w otoczeniu. DoÊwiadczenia-
mi w zakresie zatrudnienia mo˝na si´ wymie-
niaç, zarówno w kraju jak i za granicà. Przed-
stawiciele sekcji uczestniczyli w spotkaniach
organizowanych przez mi´dzynarodowà or-
ganizacj´ SMES (Santé Mentale Exclusion
Sociale – Zdrowie Psychiczne a Wykluczenie
Spo∏eczne). Kilkoro wspó∏organizowa∏o i pro-
wadzi∏o warsztat „Otwarty a chroniony rynek
pracy” w Warszawie (marzec 2004 rok),
a jedna osoba przedstawi∏a wypowiedê na se-
minarium „GodnoÊç a zdrowie” w Pradze
(czerwiec 2004 rok). 

Kolejnym przedsi´wzi´ciem, w jakie z ra-
cji swych celów zaanga˝owa∏a si´ Sekcja
Rynku Pracy, by∏o przygotowanie i z∏o˝enie
w koƒcu sierpnia 2004 roku projektu Part-
nerstwa na rzecz Rozwoju o nazwie „Twarzà
w twarz z rynkiem pracy – model Zatrudnie-
nia PrzejÊciowego” w ramach europejskiego
programu EQUAL. Warszawski Dom pod
Fontannà, jako inicjator i wnioskodawca pro-
jektu, pozyska∏ do wspó∏pracy licznych part-
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nerów z terenu Warszawy i Kielc (projekt spot-
ka∏ si´ z przychylnà opinià Komisji. WÊród
partnerów projektu znalaz∏a si´ Agencja Tury-
styki J´zykowej LINGWISTA, której w∏aÊci-
cielka ju˝ w czasie pierwszych spotkaƒ Part-
nerstwa deklarowa∏a tworzenie i kontynuowa-
nie pilota˝owych Miejsc ZP. 

Szczególne miejsce w strukturach Do-
mu zajmuje moim zdaniem Sekcja Rynku
Pracy, której g∏ównym celem jest organizo-
wanie Miejsc Zatrudnienia PrzejÊciowego
(ZP) oraz dzielenie si´ doÊwiadczeniem uzy-
skanym w pracy, wzajemne wspieranie, dys-
kusje, dopracowywanie modelu spotkaƒ etc.
Z moich doÊwiadczeƒ i obserwacji (do War-
szawskiego Domu pod Fontannà przychodz´
od 10 miesi´cy) wyp∏ywajà optymistyczne
wnioski. Uda∏o si´ pozyskaç eksperymental-
ne miejsca ZP w firmie „Lingwista” oraz
w „Agorze”. Mia∏em mo˝liwoÊç pracy przez
dwa miesiàce przy rozdawaniu ulotek oraz
zast´powa∏em kole˝anki pracujàce w dziale
ksi´gowym - oba zaj´cia w firmie „Lingwi-
sta”. Bioràc pod uwag´ sytuacj´ na polskim
rynku pracy, powy˝sze osiàgni´cia nale˝y
uznaç za du˝y sukces. 

Mam nadziej´, ˝e za rok Sekcja Rynku
Pracy pochwali si´ jeszcze znakomitszymi
wynikami. Przy wsparciu innych, mamy
szans´ utrwaliç model ZP w Polsce. Ludzie
doÊwiadczajàcy kryzysów zdrowia psychicz-
nego stajà przed bardzo trudnym zadaniem
zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Uwa˝am
jednak, ˝e opisywana inicjatywa zmieni ste-
reotypy funkcjonujàce w spo∏eczeƒstwie,
a my za kilka lat b´dziemy tego najlepszym
przyk∏adem, pracujàc na otwartym rynku
pracy.

Robert

W zwiàzku ze stojàcymi przed Warszaw-
skim Domem pod Fontannà nowymi wyzwa-
niami, wynikajàcymi mi´dzy innymi z projek-
tu wspó∏finansowanego ze Êrodków europej-
skich, w grudniu 2004 roku goÊciem Domu
by∏ prekursor i ekspert Zatrudnienia Przej-
Êciowego z ICCD (International Centre for
Clubhouse Development – Mi´dzynarodowe-

go Centrum Rozwoju Domów-Klubów), Pan
Ralph Bilby, który od wielu lat zajmuje si´ for-
mà Zatrudnienia PrzejÊciowego w Nowym
Jorku oraz w wielu cz´Êciach Êwiata, które
odwiedza tak w∏aÊnie, jak w grudniu Warsza-
w´. W grafiku jego wizyty w Warszawie zna-
laz∏y si´ nast´pujàce spotkania:

1. z Panem Piotrem Pacewiczem, za-
st´pcà redaktora naczelnego „Gazety Wybor-
czej”,

2. z Panem Jaros∏awem Srokà, redakto-
rem naczelnym „Newsweek Polska”,

3. z Panià Ma∏gorzatà Gresztà, przewod-
niczàcà Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Ponadto, wspólnie z najwierniejszym
sprzymierzeƒcem Domu w kreowaniu Zatrud-
nienia PrzejÊciowego, Urz´dem Pracy 
m.st. Warszawy, zaplanowane i zorganizowa-
ne zosta∏y:

4. spotkanie osób zaanga˝owanych
w pierwsze miejsca Zatrudnienia PrzejÊcio-
wego – w Urz´dzie Pracy m.st. Warszawy,
przy ulicy Cio∏ka, 

5. spotkanie wy˝ej wymienionych osób
z zaproszonymi pracodawcami na terenie Do-
mu.

Spotkanie w Warszawskim Domu pod
Fontannà mia∏o swój wst´p w zaprezentowa-
niu goÊciom materia∏u filmowego o Zatrudnie-
niu PrzejÊciowym. W cz´Êci w∏aÊciwej spot-
kania rol´ prelegentów jak i wspó∏gospodarzy
spotkania podj´li: Anse Leroy, Ralph Bilby,
Robert Kwiatkowski i oczywiÊcie Cz∏onkowie
WDpF, którzy pracowali w ramach ekspery-
mentalnych Miejsc ZP. 

WÊród goÊci znaleêli si´ mi´dzy innymi
przedstawiciele firm: „Lingwista”, DAYGLOB,
„Emtron”, „Easy English”, przedstawiciele
mediów: „Gazety Wyborczej” i PAP oraz
przedstawiciele stowarzyszeƒ „Integracja” –
Centrum Informacji Osób Niepe∏nosprawnych
i „Pomost” – Biuro Aktywizacji Zawodowej.
G∏osy pracodawców by∏y zró˝nicowane, wiele
odnosi∏o si´ do specyfiki polskich realiów
i trudnoÊci. Ralph Bilby cierpliwie uÊwiada-
mia∏, jak bardzo uniwersalna, transkontynen-
talna i transkulturowa jest formu∏a ZP: dzia∏a
w Nowym Jorku i Moskwie, Hong-Kongu
i Helsinkach, w Sydney i Kosowie....
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Niewàtpliwie dwa lata dzia∏ania sekcji
by∏y bogate w przedsi´wzi´cia. W 2005 roku
stojà przed Domem nowe wyzwania i mo˝li-
woÊci, których powodzenie i realizacja opiera
si´ ju˝ na wypracowanych podstawach. Ale
na podsumowania aktualnych wydarzeƒ trze-
ba jeszcze poczekaç.

Zamiast zakoƒczenia

(…) Po 12 latach choroby jestem w tej
chwili na takim etapie, ˝e mojà chorob´ ca∏-
kowicie zaakceptowa∏am. Zaakceptowa∏am
siebie takà, jakà jestem z tà chorobà. Chyba
te˝ nie chcia∏abym byç kimÊ innym. Po pro-
stu taka jestem, takà mam chorob´. Wcale
nie czuj´ si´ z tego powodu jakaÊ inna czy
mniej wartoÊciowa. A teraz wracam do semi-
narium i wystàpienia, które przygotowa∏am.

Jestem cz∏onkiem Warszawskiego Domu
pod Fontannà i chcia∏abym zabraç g∏os
w dyskusji na temat doÊwiadczeƒ osoby cho-
rej psychicznie w pracy na otwartym rynku.
Od 12 lat choruj´ psychicznie. Kiedy po raz
pierwszy zachorowa∏am - mia∏am psychoz´.
By∏o to w momencie, kiedy nie pracowa∏am
od 10 lat, poniewa˝ zajmowa∏am si´ wycho-
wywaniem córki. MyÊl´ teraz, ˝e ta sytuacja
alienacji z ˝ycia spo∏ecznego by∏a jednym
z czynników mojej choroby. Dlatego postano-
wi∏am wróciç do ˝ycia zawodowego. Nie by∏o
to ∏atwe, przerwa w pracy i doÊwiadczenie
choroby nie by∏o korzystne dla mnie. Ale
mia∏am du˝e wsparcie ze strony lekarza psy-
chiatry (…). 

Jeszcze podczas depresji posz∏am na
rozmow´ w sprawie pracy. Zosta∏am przyj´ta.
Co prawda póêniej dowiedzia∏am si´ od dy-
rektora, który mnie przyjmowa∏, ˝e wyglàda-
∏am na bardzo zakompleksionà. W pracy nie
przyznawa∏am si´ do przebytej choroby, by∏o
to dla mnie zbyt du˝e obcià˝enie. Gdy cho-
rujemy na jakàÊ „normalnà” chorob´, mo˝e-
my wówczas liczyç na wspó∏czucie otocze-
nia. W przypadku choroby psychicznej przy-
znanie si´ do niej powoduje l´k otoczenia. 

Dlatego, gdy któregoÊ dnia poczu∏am si´
w pracy gorzej, zwolni∏am si´ do domu pod

pretekstem bólu g∏owy. Ten sam dyrektor,
który mnie przyjmowa∏ do pracy by∏ zdziwio-
ny. Powiedzia∏, ˝e nie widaç po mnie, ˝e bo-
li mnie g∏owa. ÂwiadomoÊç choroby towarzy-
szy∏a mi ca∏y czas. Ba∏am si´, ˝e to si´ wy-
da. Dlatego, gdy zachorowa∏am poprosi∏am
o zwolnienie lekarskie podpisane przez leka-
rza internist´, a nie przez psychiatr´. 

Mimo choroby odnosi∏am w pracy suk-
cesy, wyje˝d˝a∏am w delegacje zagraniczne.
Prac´ zmienia∏am kilkakrotnie. Nie by∏o to
zwiàzane bezpoÊrednio z mojà chorobà, uda-
wa∏o si´ jà jakoÊ ukryç. W mojej przedostat-
niej pracy, gdzie pracowa∏am jako sekretar-
ka-asystentka, moja choroba zosta∏a zauwa-
˝ona. Gdy by∏am zdrowa, by∏am w pracy bar-
dzo wydajna, dyspozycyjna i niezastàpiona.
Prezesi lubili mnie i nie mogli si´ beze mnie
obyç. Ta niezastàpionoÊç by∏a dla mnie bar-
dzo obcià˝ajàca. RzeczywiÊcie, zastanawia-
∏am si´, kto b´dzie na moje miejsce w cza-
sie urlopu lub choroby. Dlatego nie chodzi-
∏am na urlop, ale dopad∏a mnie choroba. Ci,
którzy mnie lubili, byli przestraszeni. Odsu-
n´li si´ ode mnie. Moja praca ju˝ nie by∏a
wa˝na. Najwa˝niejszym problemem sta∏o
si´, jak pozbyç si´ mnie z pracy. Szybko zna-
leziono innà osob´ na to stanowisko, a ze
mnà rozwiàzano umow´ o prac´. 

By∏a to dla mnie du˝a strata, poniewa˝
bardzo lubi∏am swojà prac´. A w∏aÊciwie, to
mo˝e nie tylko lubi∏am prac´, ale te˝ lubi∏am
tych moich dyrektorów. Jednym z nich by∏
Amerykanin. By∏am z nim bardzo zaprzyjaê-
niona. Czu∏am si´ po prostu bardzo odrzuco-
na przez nich. By∏o to - i jest do tej pory - ta-
kim jakimÊ przykrym wspomnieniem dla
mnie. 

Póêniej nieraz zastanawia∏am si´, czy ta
sytuacja mog∏a si´ skoƒczyç inaczej. Teraz
myÊl´ o tym w perspektywie faktu, ˝e Dom
pod Fontannà ma pomóc w znalezieniu pra-
cy i wspieraç swojego Cz∏onka w pracy na
otwartym rynku. MyÊl´, ˝e taka pomoc jest
bardzo potrzebna. Po pierwsze - dobrze jest
móc byç sobà, otwartym i szczerym, móc po-
wiedzieç o swojej chorobie. Nie chodzi oczy-
wiÊcie o wywieszanie sztandaru, ale o mo˝li-
woÊç skorzystania ze zwolnienia lekarskiego,
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powiedzenia czy wy˝alenia si´ komuÊ ze
swojego otoczenia na temat swojego samo-
poczucia. To mo˝e pomóc w niedopuszcze-
niu do zachorowania. Równie˝ taki komfort
psychiczny, ˝e ktoÊ z Domu pod Fontannà
mo˝e przyjÊç mnie zastàpiç na moim stano-
wisku pracy, mo˝e gwarantowaç ciàg∏oÊç tej
pracy.

Chcia∏abym, aby mój g∏os w tej sprawie
przyczyni∏ si´ do ∏amania barier spo∏ecznych
na temat choroby psychicznej. Ciàgle jesz-

cze choroba psychiczna jest tematem tabu.
MyÊl´, ˝e mówienie o problemach ludzi psy-
chicznie chorych mo˝e zmieniç ich obraz
w spo∏eczeƒstwie 7). 

Teresa L.

Opracowanie, 
przy wykorzystaniu materia∏ów

Warszawskiego Domu pod Fontannà

Anna Saba∏a-Wierzbicka
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7) Wypowiedê na seminarium INTEGRACJA SPO¸ECZNA A ZDROWIE PSYCHICZNE, DOMY-KLUBY „POD
FONTANNÑ” 1948-2002 (Warszawa, 12-13 kwietnia 2002). Spisanie tekstu z kaset i redakcja: Piotr ˚eman-
towski, Katarzyna Boguszewska.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia
(w odniesieniu do ca∏ego projektu w 2004 r.) 

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç (PLN) Nazwa instytucji 

zewn´trzne 58.721,36 Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Danii

publiczne krajowe 233.000,00 Mazowiecki Urzàd Wojewódzki

(∏àcznie) Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych

Urzàd Miasta Sto∏ecznego
Warszawy

prywatne 13.500,00

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia
(w odniesieniu do ca∏ego projektu planowane w 2005 r.)

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

wynagrodzenia prowadzàcych programy 
rehabilitacyjno-szkoleniowe 7x12 mies. 172.200,00

koszty transportu 600,00

obs∏uga administracyjna i ksi´gowa 24.000,00

koszty materia∏ów, sprz´tu i us∏ug 
dla 5 programów rehabilitacyjno-edukacyjnych 
i zatrudnienia przejÊciowego 65.400,00

koszty operacyjne 
(media, op∏aty czynszowe, komunikacyjne) 54.000,00
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Polski Zwiàzek
G∏uchych
03-741 Warszawa
Oddzia∏ Mazowiecki
ul. Bia∏ostocka 4
tel. (022) 619 92 65
fax (022) 619 85 45
www.pzg.org.pl

Sieç asystentów – t∏umaczy j´zyka
migowego realizujàcych us∏ugi 
z zakresu zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych



Jednostka jest kontynuatorem dzia∏alno-
Êci ChrzeÊcijaƒskiego Towarzystwa G∏ucho-
niemych „OPATRZNOÂå”, które powsta∏o na
terenie Warszawy w 1883 r. i dzia∏a∏o do wy-
buchu II wojny Êwiatowej. Po wyzwoleniu re-
aktywowano dzia∏alnoÊç w 1945 r. W 1946r.
na Zjeêdzie Stowarzyszeƒ G∏uchoniemych
utworzono jednà organizacj´ pod nazwà Pol-
ski Zwiàzek G∏uchoniemych i Ich Przyjació∏.
Oddzia∏ nasz sta∏ si´ jednostkà tej ogólnopol-
skiej organizacji. 

W 1955 r. zmieniono nazw´ na dotych-
czasowà – Polski Zwiàzek G∏uchych.

Oddzia∏ Mazowiecki posiada osobowoÊç
prawnà oraz status organizacji po˝ytku pu-
blicznego od 26.10.2004 r.

Dzia∏a w oparciu o Statut PZG.
Celem Zwiàzku jest utrzymanie to˝samo-

Êci Êrodowiska osób nies∏yszàcych oraz po-
moc w zakresie rozwiàzywania ich proble-
mów ˝yciowych, a w szczególnoÊci: 

● sprawowanie opieki nad dzieçmi i m∏o-
dzie˝à nies∏yszàcà oraz nad dzieçmi s∏yszàcy-
mi rodziców nies∏yszàcych – udzielanie im
pomocy w podnoszeniu wykszta∏cenia ogól-
nego i kwalifikacji zawodowych,

● organizowanie i prowadzenie pracy
oÊwiatowej, kulturalnej, zawodowej i spo∏ecznej
w Êrodowisku osób nies∏yszàcych i ich rodzin,

● organizowanie i prowadzenie dzia∏alno-
Êci szkoleniowej w ró˝nych formach szkol-
nych i pozaszkolnych, w tym – w szczególno-
Êci w zakresie j´zyka migowego,

● organizowanie w∏asnych form rekreacji
ruchowej, turystyki i sportu masowego,

● prowadzenie zawodowej rehabilitacji
osób nies∏yszàcych z uszkodzonym s∏uchem
zatrudnionych w jednostkach dzia∏alnoÊci go-
spodarczej Zwiàzku,

● ochrona praw i interesów oraz udziela-
nie pomocy w sprawach socjalno – bytowych,

● prowadzenie dzia∏aƒ w zakresie ochro-
ny zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i spo-
∏ecznej,

● propagowanie w spo∏eczeƒstwie pro-
blemów ochrony s∏uchu i rehabilitacji osób
nies∏yszàcych i z uszkodzonym s∏uchem oraz
podejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do za-
pobiegania inwalidztwu s∏uchu.

Cel przedsi´wzi´cia

Podstawowym celem projektu jest likwi-
dacja barier w dost´pie do rynku pracy oraz
utrzymanie miejsc pracy osób nies∏yszàcych
pos∏ugujàcych si´ j´zykiem migowym.

Projekt jednoczeÊnie realizuje cele bez-
poÊrednio zwiàzane z celem podstawowym:

● przeciwdzia∏anie patologii spo∏ecznej,
szczególnie m∏odych osób nies∏yszàcych po-
przez wskazanie drogi do realizacji zawodo-
wej,

● poznanie prawa pracy oraz przepisów
wspierajàcych zatrudnienie osób niepe∏no-
sprawnych,

● otworzenie si´ na nowe mo˝liwoÊci
twórcze poprzez zmian´ podejÊcia do w∏asnej
niepe∏nosprawnoÊci,

● korzystanie z pomocy technicznych
osobistego u˝ytku umo˝liwiajàcych komuni-
kowanie si´,

● niwelizacja zahamowaƒ osób nies∏yszà-
cych przed komunikowaniem si´ z osobami
s∏yszàcymi.

Opis przedsi´wzi´cia

Polski Zwiàzek G∏uchych Oddzia∏ Mazo-
wiecki prowadzi placówki – oÊrodki rehabili-
tacji i wsparcia spo∏ecznego – zajmujàce si´
kompleksowà rehabilitacjà osób nies∏yszà-
cych, w tym równie˝ rehabilitacjà zawodowà.

Przedstawione przedsi´wzi´cie skiero-
wane jest do osób nies∏yszàcych porozumie-
wajàcych si´ j´zykiem migowym i ma na ce-
lu  aktywizacj´ zawodowà oraz likwidacj´ ba-
rier w dost´pie do rynku pracy dla tej grupy
osób niepe∏nosprawnych. W placówkach  re-
alizujàcych przedsi´wzi´cie jest zatrudniona
kadra wykwalifikowanych t∏umaczy j´zyka
migowego, którzy realizujàc us∏ugi z zakresu
zatrudnienia, pe∏nià rol´ asystentów osób nie-
s∏yszàcych. 

G∏ównà przeszkodà w uzyskaniu i utrzy-
maniu zatrudnienia przez osoby nies∏yszàce
jest bariera w komunikowaniu si´. Barier´ t´
tworzà, oprócz innoÊci j´zykowej, równie˝ in-
ne czynniki, m.in.: niska kreatywnoÊç, podle-
ganie negatywnej stereotypizacji przez praco-
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dawców, przeszkody mentalne tkwiàce w sa-
mych osobach nies∏yszàcych, brak mo˝liwo-
Êci uzupe∏nienia wykszta∏cenia. Czynniki te
utrudniajà osobom nies∏yszàcym dost´p do
aktywnoÊci zawodowej b´dàcej udzia∏em
osób sprawnych.

Asystenci udzielajà pomocy oraz podej-
mujà dzia∏ania majàce na celu aktywizacj´
zawodowà osobie nies∏yszàcej uwzgl´dniajàc
aktualne potrzeby i regu∏y rynku pracy. 

Po przeprowadzonym wywiadzie asy-
stenci diagnozujà sytuacj´ oraz indywidualne
potrzeby danej osoby i na tej podstawie po-
dejmujà dzia∏ania.

Dzia∏ania obejmujà: niwelacj´ barier
tkwiàcych w samych osobach nies∏yszàcych,
pomoc przy zmianie kwalifikacji zawodo-
wych, pomoc w szukaniu i utrzymaniu za-
trudnienia.

Podstawà ca∏okszta∏tu aktywizacji zawo-
dowej, która ukierunkuje osob´ nies∏yszàcà
i stworzy warunki do uzyskania odpowiednie-
go zatrudnienia jest nawiàzanie  w∏aÊciwego
kontaktu w j´zyku, w którym porozumiewa
si´ interesant, czyli w j´zyku migowym.

Wiele osób nies∏yszàcych ma wyuczony
zawód, lecz go nie lubi i nie chce w nim po-
dejmowaç pracy, lub zawód ten nie jest do-
stosowany do potrzeb rynku pracy. Rola asy-
stenta to szukanie oferty szkoleniowej
(z uwzgl´dnieniem danych urz´du pracy doty-
czàcych lokalnego rynku pracy), wskazanie
mo˝liwoÊci zmiany kwalifikacji zawodowych
poprzez ukoƒczenie odpowiedniego kursu.
Udzia∏ jednej lub kilku osób nies∏yszàcych na
kursie jest mo˝liwy tylko dzi´ki pracy asysten-
ta. Asystent t∏umaczy wszystkie wyk∏ady i za-
j´cia praktyczne, a poza godzinami kursu po-
maga równie˝ kursantowi lub kursantom
w samodzielnym douczaniu si´ (z podr´czni-
ków i innych materia∏ów zaleconych przez or-
ganizatora kursu), utrwaleniu zdobytej wie-
dzy, przygotowaniu i przystàpieniu do egza-
minu. 

Zak∏ady pracy zatrudniajàce osoby nie-
s∏yszace równie˝ organizujà szkolenia i wyk∏a-
dy majàce na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracowników. W celu wzmoc-
nienia pozycji w miejscu pracy osoba nies∏y-

szàca powinna czynnie uczestniczyç we
wszystkich formach aktywizacji pracowników
organizowanych przez pracodawc´.

Tu tak˝e niezastàpiony jest udzia∏ asy-
stenta w trakcie szkolenia lub wyk∏adów i ca-
∏okszta∏cie koniecznych czynnoÊci majàcych
na celu utrwalenie wiedzy i zaprezentowania
zdobytych wiadomoÊci od strony teoretycznej.

Dla osób nies∏yszàcych poszukujàcych
zatrudnienia asystenci prowadzà us∏ugi, jak:

– mobilizowanie do aktywnoÊci,
– wyjaÊnianie przemian dokonujàcych

si´ na rynku pracy,
– uczenie prezentacji – napisanie CV, li-

stu motywacyjnego, itp., 
– aktywne szukanie pracy – oferty

z PUP, oferty z og∏oszeƒ w prasie, Internet,
nawiàzanie kontaktów z pracodawcami.

Asystenci wspierajà osob´ nies∏yszàcà
w rozmowie z pracodawcà, prowadzà nego-
cjacje dotyczàcych warunków zatrudnienia.

PoÊredniczà w czasie badania lekarskie-
go kwalifikujàcego do pracy na danym stano-
wisku.

CzynnoÊci podejmowane przez asysten-
tów u pracodawcy, majàce na celu adaptacj´
osoby nies∏yszàcej, zale˝à od konkretnego
Êrodowiska w miejscu pracy.

U osób nies∏yszàcych znajomoÊç j´zyka
polskiego jest opanowana w ró˝nym stopniu.
Cz´Êç z nich mo˝e pos∏ugiwaç si´ mowà.
G∏os ich jest charakterystyczny, poniewa˝
osoby te nie s∏yszà siebie i nie sà w stanie
modulowaç g∏osu. 

Zadania asystentów w danym miejscu
pracy obejmujà:

– prze∏amanie obaw pracodawcy
i wspó∏pracowników do komunikowania si´
z osobami nies∏yszàcymi,

– wypracowanie systemu porozumiewa-
nia si´ w miejscu pracy ze zwierzchnikami
(ustalenie trybu zawiadamiania pracodawcy
o sprawach osobowych, np. chorobie  po-
przez wys∏anie SMS lub faksu) i wspó∏pra-
cownikami,

– zg∏aszanie si´ asystenta na ka˝de we-
zwanie pracodawcy – wyjaÊnianie spraw kon-
fliktowych, t∏umaczenie zebraƒ produkcyj-
nych, itp.
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– zabezpieczenie w prawo do udzielania
informacji dotyczàcej ˝ycia zak∏adu pracy.

Prowadzone dzia∏ania niwelujà barier´
w komunikowaniu si´, utrzymujà zatrudnie-
nie osób nies∏yszàcych na wysokim poziomie
w zak∏adach pracy chronionej i szeroko otwie-
rajà drog´ do podejmowania zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. 

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie

Projekt w∏asny – zadania statutowe.
Metody realizacji projektu wynikajà

z wieloletniego doÊwiadczenia w pracy na
rzecz osób g∏uchych. Dzia∏alnoÊç powo∏anych
przez nas OÊrodków Rehabilitacji i Wsparcia
Spo∏ecznego Nies∏yszàcych umo˝liwia nam
realizacj´ wszystkich zadaƒ przyczyniajàcych
si´ do pomocy osobom nies∏yszàcym. Dodaj-
my, ˝e w latach powojennych tylko Polski
Zwiàzek G∏uchych zajmowa∏ si´ rehabilitacjà
osób nies∏yszàcych. Dzia∏alnoÊç ta by∏a pro-
wadzona w innej strukturze organizacyjnej.

Okres realizacji

Z uwagi na specyfik´ niepe∏nosprawno-
Êci przedsi´wzi´cie realizowane jest rokrocz-
nie w systemie ciàg∏ym.

Przygotowanie do realizacji
przedsi´wzi´cia

Projekt jest realizowany w systemie cià-
g∏ym przez oÊrodki rehabilitacji i wsparcia
spo∏ecznego nies∏yszàcych, w których sà za-
trudnieni t∏umacze j´zyka migowego z odpo-
wiednim przygotowaniem do wykonywania
us∏ug obejmujàcych aktywizacj´ zawodowà.

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
by∏o realizowane

Przedsi´wzi´cie jest realizowane na terenie
ca∏ego województwa mazowieckiego w placów-
kach prowadzonych przez naszà organizacj´.

Charakterystyka osób 
niepe∏nosprawnych

Przedstawione przedsi´wzi´cie jest skie-
rowane do osób nies∏yszàcych od urodzenia
lub wczesnego dzieciƒstwa, dla których j´zy-
kiem pierwszym jest j´zyk migowy i jest to
podstawowy sposób porozumiewania si´.
Cz´Êç z tej grupy osób nies∏yszacych ma le-
piej lub gorzej opanowanà mow´ dêwi´kowà,
jednak wp∏yw gramatyki j´zyka migowego
rzutuje na poprawnoÊç wypowiedzi w j´zyku
polskim tak w mowie, jak i w piÊmie. Osoby
nies∏yszàce porozumiewajàce si´ j´zykiem
migowym sà zaliczane do umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia

Zagro˝eniem jest marginalizacja zawo-
dowa osób nies∏yszàcych pos∏ugujàcych si´
j´zykiem migowym. Bariera w komunikowa-
niu si´ oraz uprzedzenia pracodawców  sta-
nowià  przeszkody w podejmowaniu zatrud-
nienia  zarówno w zak∏adach pracy chronio-
nej, jak i na otwartym rynku pracy. Poza ba-
rierà w komunikowaniu si´ sà to osoby
w wi´kszoÊci sprawne fizycznie, z normà in-
telektualnà, a ich przygotowanie zawodowe
oraz mo˝liwoÊci doskonalenia w zawodzie sà
stosunkowo du˝e.  Zatrudnienie jest jednak
zale˝ne od zdolnoÊci do kontaktu z otocze-
niem.

Przedsi´wzi´cie wzmacnia pozycj´ oso-
by nies∏yszàcej w dziedzinie zatrudnienia (ak-
tywizacja, dost´p do kursów, szkoleƒ), znosi
marginalizacj´ osoby nies∏yszàcej w miejscu
pracy, wp∏ywa na podnoszenie poziomu Êwia-
domoÊci spo∏ecznej pracodawców, zmieniajàc
uprzedzenia wobec tej grupy osób niepe∏no-
sprawnych. Pracodawcy przekonujà si´, ˝e
efektywnoÊç pracy osoby nies∏yszàcej nie ró˝-
ni si´ od efektywnoÊci osoby sprawnej.

Przedsi´wzi´cie dla osób nies∏yszàcych
porozumiewajàcych si´ j´zykiem migowym
w sposób znaczny przyczynia si´ do zatrud-
niania i utrzymania miejsc pracy.
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Opracowany system pomocy udzielanej
nies∏yszàcym przez asystentów jest  wyni-
kiem d∏ugoletniego doÊwiadczenia naszej or-
ganizacji w rehabilitacji  spo∏ecznej i zawodo-
wej tej grupy osób niepe∏nosprawnych. 

Z powodu specyfiki potrzeb tej grupy
osób niepe∏nosprawnych podejmowane przez
naszà organizacj´ dzia∏ania na rzecz rehabili-
tacji zawodowej muszà mieç charakter ciàg∏y,
i tak sà prowadzone.

Sposób rekrutacji uczestników

Wieloletnia rehabilitacyjna dzia∏alnoÊç
Polskiego Zwiàzku G∏uchych jest ogólnie zna-
na w Êrodowisku osób nies∏yszàcych. Polski
Zwiàzek G∏uchych prowadzi ko∏a szkolne dla
dzieci i m∏odzie˝y z wadà s∏uchu. Dzi´ki te-
mu, wkraczajàc w ˝ycie doros∏e, osoba nie-
s∏yszàca jest poinformowana o prowadzonej
przez nas dzia∏alnoÊci i wie, gdzie mo˝e szu-
kaç pomocy t∏umacza j´zyka migowego.

Ponadto rekrutacj´ uczestników prowa-
dzimy równie˝:

– za poÊrednictwem og∏oszeƒ na tabli-
cach we wszystkich naszych placówkach,

– przez umieszczanie informacji na stro-
nach internetowych dla nies∏yszàcych, 

– za poÊrednictwem czasopisma dla nie-
s∏yszàcych „Âwiat Ciszy”,

– poprzez CIS – informator o organiza-
cjach i instytucjach dzia∏ajàcych w obszarze
pomocy spo∏ecznej, w którym jesteÊmy
umieszczeni,

– przez bezpoÊrednià agitacj´ w naszych
placówkach.

Monitoring uczestników 
po zakoƒczonym przedsi´wzi´ciu

Osoby nies∏yszàce sà w sta∏ym kontakcie
z oÊrodkami rehabilitacji i wsparcia spo∏ecz-
nego nies∏yszàcych i asystentami.

Napotkane problemy w trakcie 
planowania, rozliczenia 
przedsi´wzi´cia i sposoby 
ich rozwiàzywania

Brak problemów dotyczàcych planowa-
nia i rozliczenia przedsi´wzi´cia.
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç (PLN) Nazwa instytucji

w∏asne 8.892,97

zewn´trzne 33.667,90 PFRON

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

wynagrodzenia kadry – specjalistów do spraw rehabilitacji 33.937,03

koszty utrzymania oÊrodków 8.623,84
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Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym Ko∏o 
w Szczecinie
71-771 Szczecin
ul. Rostocka 125 
tel. (091) 426 81 97, 98 
www.psouu.org.pl

Rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
poprzez przygotowanie osób 
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà 
do pracy w Zak∏adach 
AktywnoÊci Zawodowej



Rys historyczny organizacji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o w Szcze-
cinie jest organizacjà pozarzàdowà niedocho-
dowà posiadajàcà status organizacji po˝ytku
publicznego, cz∏onkiem Mi´dzynarodowej Ligi
Stowarzyszeƒ na Rzecz Osób z UpoÊledze-
niem Umys∏owym (ILSMH) oraz Europejskie-
go Stowarzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych
i ich Rodzin (Inclusion Europe).

W 1963 roku grupa rodziców wychowu-
jàcych dzieci z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà w stopniu umiarkowanym, znacznym
i g∏´bokim, publicznie zaprotestowa∏a prze-
ciwko odmawianiu ich dzieciom konstytucyj-
nego prawa do nauki. Przez 28 lat ruch rodzi-
ców skutecznie s∏u˝y∏ osobom z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà w ramach Towa-
rzystwa Przyjació∏ Dzieci jako Komitet i Ko∏a
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 

Ko∏o w Szczecinie powsta∏o w 1964 roku. 
W lipcu 1991 roku uzyskaliÊmy rejestra-

cj´ jako Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym. 

Ko∏o w Szczecinie tworzy system wsparcia
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz
ich rodzin, w którym dzia∏ajà nast´pujàce pla-
cówki:

● OÊrodek Wczesnej Interwencji (1979 r.),
● OÊrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczy (1989 r.),
● Warsztat Terapii Zaj´ciowej (1993 r.),
● Ârodowiskowy Dom Samopomocy (2000 r.) 
● OÊrodek Oparcia Spo∏ecznego (1996 r.):
– obs∏uga socjalno-prawna, 
– Pensjonat Krótkiego Pobytu (1996 r.),
– Klub M∏odzie˝y i Doros∏ych,
– Klub Rodziców, 
– Mieszkanie Chronione (2004 r.), 
– Orkiestra Perkusyjna „Gamellan” (2000 r.), 
– turnusy rehabilitacyjne, 
– zaj´cia sportowe i rekreacyjne, 
● OÊrodek Edukacyjno-Szkoleniowy (2004 r.).

Cel przedsi´wzi´cia 

1. Przygotowanie do pracy osób z g∏´b-

szym stopniem niepe∏nosprawnoÊci intelektu-
alnej ze Szczecina oraz okolic. 

2. Wypracowanie teoretycznego modelu
skutecznego wsparcia w procesie pracy osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. 

Opis przedsi´wzi´cia 

Projekt by∏ realizowany przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledze-
niem Umys∏owym Ko∏o w Szczecinie w part-
nerstwie z Urz´dem Marsza∏kowskim Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego oraz
Uckermärkische Werkstätten Gemeinnützige
Gesselschaft (Warsztaty dla osób niepe∏no-
sprawnych) w Pinnow, Schwedt, Prenzlau
(Niemcy) we wspó∏pracy z Powiatowym Urz´-
dem Pracy w Szczecinie w ramach Programu
Phare 2001. Rozwój spo∏eczeƒstwa obywa-
telskiego, Ârednie dotacje.

W projekcie starano si´ uaktywniç
wszystkie „elementy” wspierajàce osob´
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w proce-
sie pracy, jak równie˝ zmotywowaç samà oso-
b´ do podj´cia pracy. 

Wobec osób z niepe∏nosprawnoÊcià inte-
lektualnà: 

– zastosowano dzia∏ania aktywizujàce
mocne strony ich funkcjonowania – uczenie
si´ przez doÊwiadczenie, wzmacnianie poczu-
cia w∏asnej wartoÊci oraz kompetencji zawo-
dowych poprzez doÊwiadczenie sukcesu. S∏u-
˝y∏y temu dostosowane do mo˝liwoÊci osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà treningi
czynnoÊci zawodowych. Dzi´ki szkoleniom
zawodowym praktykom w Uckermärkische
Werkstätten Gemeinnützige Gesselschaft
(Warsztaty dla osób niepe∏nosprawnych)
w Niemczech majàcych wieloletnie doÊwiad-
czenie i dobre tradycje traktowania osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jako pe∏-
noprawnego oraz pe∏nowartoÊciowego pra-
cownika, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià inte-
lektualnà z Polski naby∏y pewnoÊci siebie oraz
wi´kszej ÊwiadomoÊci w∏asnych praw, zarów-
no jako pracownika jak równie˝ jako obywa-
tela. 
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Wobec rodziców osób z niepe∏nospraw-
noÊcià intelektualnà ich opiekunów oraz
przedstawicieli prawnych: 

– zorganizowano szkolenia w formie wy-
k∏adów, które uÊwiadamia∏y im prawa ich do-
ros∏ych dzieci oraz mo˝liwoÊci podj´cia przez
nie pracy, 

– organizowano spotkania otwarte,
w trakcie których osoby niepe∏nosprawne bio-
ràce udzia∏ w praktykach zawodowych opo-
wiada∏y o swoich doÊwiadczeniach oraz od-
czuciach zwiàzanych z wykonywaniem pracy. 

Polscy liderzy samorzàdów lokalnych
oraz przedstawiciele organizacji i instytucji
woj. zachodniopomorskiego zajmujàcych si´
poÊrednictwem pracy oraz tworzeniem wa-
runków do podj´cia pracy przez osoby niepe∏-
nosprawne zostali zapoznani ze sprawdzony-
mi rozwiàzaniami partnera niemieckiego.
Dzi´ki wizytom studyjnym w Warsztatach
pracy dla niepe∏nosprawnych w Niemczech
(Uckermärkische Werkstätten gemeinnützige
Gesselschaft mbH) przekonali si´, ˝e osoba –
nawet jeÊli ma orzeczenie o znacznym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci – mo˝e efektywnie
wykonywaç ca∏e sekwencje pracy albo wyko-
nywaç odpowiednio dobrane proste elementy
pracy. 

Przygotowanie osób z niepe∏nosprawno-
Êcià intelektualnà do pracy odbywa∏o si´ po-
przez szkolenia zawodowe osób z umiarko-
wanym i znacznym stopniem niepe∏no-
sprawnoÊci w warsztatach pracy dla osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
w Niemczech (Uckermärkische Werkstätten
gemeinnützige Gesselschaft mbH). W
zwiàzku z tym, i˝ w Szczecinie i okolicach
nie by∏o odpowiedniego miejsca szkoleƒ dla
tej grupy osób skorzystano z bazy szkolenio-
wej partnera niemieckiego. Szkoleniami ob-
j´to 30 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà ze stwierdzonym umiarkowanym
i znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci.
Modu∏ szkoleniowy dla ka˝dej osoby szkolo-
nej trwa∏ 20 dni roboczych; odbywa∏ si´
w dzia∏ach: (1) wyrobów ceramicznych, (2)
pralnia, (3) gospodarstwo domowe, (4)
ogrodnictwo, (5) elektromonta˝, (6) monta˝,
(7) krawiectwo, w warsztatach dla niepe∏no-

sprawnych w Pinnow, Schwedt, Prenzlau
(Niemcy). Celem szkoleƒ by∏o: 

1) okreÊlenie predyspozycji i preferencji
zawodowych osoby niepe∏nosprawnej, 

2) przygotowanie do wykonywania kon-
kretnych, precyzyjnie okreÊlonych elementów
pracy dostosowanych do mo˝liwoÊci osoby
szkolonej. 

● Szkolenia rzemieÊlników wspierajà-
cych: 

Równolegle ze szkoleniami osób z niepe∏-
nosprawnoÊcià intelektualnà odbywa∏y si´
szkolenia bezrobotnych rzemieÊlników doty-
czàce wspierania osoby z niepe∏nosprawno-
Êcià intelektualnà w procesie wykonywania
pracy. RzemieÊlnicy byli szkoleni w dzia∏ach
odpowiadajàcych ich kwalifikacjom. Zdoby-
wali tam takie umiej´tnoÊci jak: rozk∏adanie
pracy na proste elementy, motywowanie do
wykonywania pracy, wspieranie w trudnych
sytuacjach, rozwiàzywanie konfliktów, itp.

● Diagnoza zawodowa osób z upoÊledze-
niem umys∏owym oraz orzeczonym znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepe∏nospraw-
noÊci:

Stworzono Kart´ Predyspozycji Zawodo-
wych – narz´dzie psychometryczne do oceny
mo˝liwoÊci i preferencji zawodowych pracow-
ników ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem niepe∏nosprawnoÊci oraz Arkusz Obser-
wacji na Stanowisku Pracy. Narz´dzia te
umo˝liwi∏y dokonanie diagnozy preferencji za-
wodowych przed przystàpieniem ka˝dego
niepe∏nosprawnego pracownika do szkoleƒ
oraz ocen´ koƒcowà – po zakoƒczeniu 20-
dniowego cyklu szkoleƒ. 
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Wypracowanie modelu skutecznego
wsparcia osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà w trakcie wykonywania
pracy

Cel ten realizowany by∏ w trakcie nast´-
pujàcych dzia∏aƒ: 

– siedem wizyt studyjnych w warszta-
tach dla osób niepe∏nosprawnych w Niem-
czech (Uckermärkische Werkstätten geme-
innützige Gesselschaft mbH), w trakcie któ-
rych przedstawiciele stowarzyszenia zapozna-
li si´ prawodawstwem regulujàcym zak∏ada-
nie oraz funkcjonowanie Warsztatów Pracy
w Niemczech, organizacjà pracy w warszta-
tach pracy, dostosowaniem stanowisk pracy
do potrzeb i mo˝liwoÊci osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà, sposobami finan-
sowania zak∏adów pracy dla niepe∏nospraw-
nych;

– dwie wizyty studyjne partnera niemiec-
kiego w Polsce;

– seminarium szkoleniowe „Osoba z nie-
pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jako klient
Urz´du Pracy”;

– seminarium szkoleniowe „Praca dla
osób ze znacznym stopniem niepe∏nospraw-
noÊci. Rozwiàzania polskie i niemieckie”; 

– witryna internetowa www.psouuszcze-
cin.org.pl/praca.

W efekcie przeprowadzonych dzia∏aƒ po-
wsta∏ model zatrudnienia osoby z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà, obejmujàcy kon-
tekst psychologiczny, spo∏eczny oraz osobo-
wy.

Najwa˝niejsze elementy modelu:
Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelektu-

alnà jest zdolna do podj´cia pracy w przy-
stosowanym do jej mo˝liwoÊci Êrodowisku
pracy przy wsparciu (dostosowanych ma-
szyn oraz rzemieÊlnika wspierajàcego) oraz
po roz∏o˝eniu pracy na elementy i dostoso-
waniu jednego lub kilku z tych elementów
do osoby. 

Rodzina osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
musi posiadaç wiedz´ na temat uprawnieƒ
i obowiàzków niepe∏nosprawnego cz∏onka ro-
dziny podejmujàcego rol´ pracownika oraz

gwarancj´ powrotu osoby do systemu wspar-
cia (materialnego i instytucjonalnego) sprzed
podj´cia pracy, w sytuacji ewentualnej utraty
pracy przez osob´ niepe∏nosprawnà. 

Osoby uczestniczàce w tworzeniu warun-
ków pracy:

– nale˝y stworzyç system wsparcia z∏o-
˝ony z doradców zawodowych osób z niepe∏-
nosprawnoÊcià intelektualnà, trenerów pracy
oraz rzemieÊlników wspierajàcych, b´dàcy
„ogniwem ∏àczàcym” pracodawc´ oraz nie-
pe∏nosprawnego pracownika. 

Efekty realizowanego 
przedsi´wzi´cia

30 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà stopnia umiarkowanego oraz znaczne-
go zdoby∏o kwalifikacje do podj´cia pracy
w warunkach otwartego rynku pracy, bàdê na
chronionym rynku pracy. 

21 osób bioràcych udzia∏ w projekcie za-
rejestrowa∏o si´ jako „poszukujàce pracy”
w Powiatowym Urz´dzie Pracy, co umo˝liwia
dalsze dzia∏ania Stowarzyszenia w celu two-
rzenia miejsc pracy. 

10 rzemieÊlników pozostajàcych bez
pracy poszerzy∏o swoje kwalifikacje zawodo-
we, co zwi´kszy∏o ich szanse na rynku pracy.
Troje z nich znalaz∏o zatrudnienie w Warszta-
tach Terapii Zaj´ciowej prowadzonych przez
Stowarzyszenie. 

Po zakoƒczeniu projektu Zarzàd Ko∏a
w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
zatrudni∏ osob´ realizujàcà projekt – specjali-
st´ ds. przygotowania warunków do aktywno-
Êci zawodowej osób niepe∏nosprawnych
i szkoleƒ celem kontynuacji g∏ównych dzia∏aƒ
projektu. 

Powsta∏ Model Dzia∏alnoÊci Zak∏adu Ak-
tywnoÊci Zawodowej – teoretyczny model za-
∏o˝enia i funkcjonowania w warunkach pol-
skich zak∏adu pracy wielu dzia∏ów o ró˝no-
rodnych formach pracy w Zak∏adach Aktyw-
noÊci Zawodowej ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem – ze wzgl´dów ekonomicznych, mar-
ketingowych oraz doboru ró˝nych stanowisk
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pracy – dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià inte-
lektualnà. 

Powsta∏y: Karta Predyspozycji Zawodo-
wych oraz Arkusz Obserwacji w Pracowni –
narz´dzia do badania predyspozycji zawodo-
wych osób ze znacznym stopniem niepe∏no-
sprawnoÊci, z przeznaczeniem do ogólnego
wykorzystania przez pracodawców zatrudnia-
jàcych osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà. 

Powsta∏a ogólnodost´pna strona interne-
towa www.psouuszczecin.org.pl/praca propa-
gujàca aktywnoÊç osób ze znacznym stop-
niem niepe∏nosprawnoÊci. Forum dyskusyjne
znajdujàce si´ na stronie umo˝liwia bezpo-
Êredni kontakt osób zainteresowanych pracà
z osobami pracujàcymi oraz z doradcà zawo-
dowym. 

Powsta∏a komputerowa baza danych
o osobach ze znacznym stopniem niepe∏no-
sprawnoÊci oraz ich warunków psychofizycz-
nych, preferencji i predyspozycji zawodo-
wych. Obecnie w bazie danych znajdujà si´
informacje na temat 123 osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà. 

Powsta∏a ulotka na temat mo˝liwoÊci po-
dejmowania pracy przez osoby z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà pt. Chcesz praco-
waç? Przeczytaj t´ ulotk´. Jest ona rozpo-
wszechniana w powiatowych urz´dach pracy,
w oÊrodkach pomocy rodzinie (miejskich,
gminnych, miejsko-gminnych), ko∏ach tereno-
wych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 

Powsta∏a publikacja pt. Praca dla osób
ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci.
Rozwiàzania polskie i niemieckie jako kom-
pendium wiedzy na temat dobrych praktyk
w zakresie zatrudnienia osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà, która zosta∏a prze-
kazana do lokalnych i regionalnych jednostek
samorzàdu terytorialnego, administracji pu-
blicznej i instytucji zajmujàcych si´ poradnic-
twem i poÊrednictwem zawodowym, przed-
stawicieli organizacji pozarzàdowych zajmu-
jàcych si´ osobami z niepe∏nosprawnoÊcià in-
telektualnà z województwa zachodniopomor-
skiego.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie

Pomys∏ na projekt, oryginalny, powsta∏
w wyniku  wieloletnich dzia∏aƒ Ko∏a w Szcze-
cinie zmierzajàcych do stworzenia osobom
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà warun-
ków do niezale˝nego ˝ycia. 

W 1980 roku profesor Antoni Zieliƒski,
pierwszy Przewodniczàcy Ko∏a w Szczecinie,
za∏o˝y∏ zak∏ad produkujàcy budki l´gowe dla
ptaków, w którym pracowa∏y osoby z g∏´bszà
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. W wyniku
ca∏kowitego braku zapisów ustawowych doty-
czàcych osób niepe∏nosprawnych oraz obcià˝eƒ
finansowych wynikajàcych z Ustawy Podatko-
wej warsztat przesta∏ istnieç w 1992 roku, ale
kontynuatorka dzie∏a profesora, mgr in˝. Barba-
ra Jaskierska, od 1985 roku Przewodniczàca
Ko∏a w Szczecinie, poszukiwa∏a mo˝liwoÊci sys-
temowych rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych wykony-
wanie pracy lub jej elementów przez osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Ideà prze-
wodnià tych poszukiwaƒ jest znalezienie dla
ka˝dej osoby niepe∏nosprawnej takiej pracy
(ma∏ego lub wi´kszego jej elementu), którà ta
osoba b´dzie potrafi∏a wykonaç. 

Okres realizacji 

11 lutego – 10 paêdziernika 2004 
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków,
êród∏o finansowania 

W realizacj´ projektu zaanga˝owano
Êrodki finansowe Unii Europejskiej –
69.828,47 EUR w ramach Programu Phare
2001, Rozwój Spo∏eczeƒstwa Obywatelskie-
go, Êrodki publiczne krajowe – 104.000 z∏
(PFRON, Urzàd Marsza∏kowski Województwa
Zachodniopomorskiego), Êrodki w∏asne oraz
partnera niemieckiego – 2.440 EUR. 

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie 
by∏o realizowane 

Przedsi´wzi´cie by∏o realizowane
w Szczecinie oraz w miejscowoÊciach
Schwedt, Pinnow, Prenzalu w Niemczech. 

Charakterystyka osób 
niepe∏nosprawnych

W projekcie wzi´∏o udzia∏ 35 osób
z orzeczonym umiarkowanym stopniem nie-
pe∏nosprawnoÊci oraz 80 osób z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Wszystkie osoby by∏y niepe∏nosprawne inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym. 44 spoÊród nich mia∏o kalectwa sprz´-
˝one, takie jak: niepe∏nosprawnoÊç ruchowa,
padaczka, zaburzenia widzenia, choroby so-
matyczne. 

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia

Prezentowany projekt jest przedsi´wzi´-
ciem oryginalnym i dotychczas rzadko podej-
mowanym. Wg danych GUS z 1996 roku spo-
Êród osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
w wieku produkcyjnych pracuje obecnie oko∏o
7%. WÊród nich 3% – to osoby z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, 30%
– z orzeczonym umiarkowanym stopniem nie-
pe∏nosprawnoÊci. Grupa ta jest najbardziej
marginalizowana spoÊród wszystkich grup

osób niepe∏nosprawnych oraz nara˝ona na wy-
kluczenie spo∏eczne. JednoczeÊnie istniejà ak-
ty ustawodawcze (Ustawa o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych) oraz stosowne rozporzà-
dzenia wykonawcze umo˝liwiajàce tworzenie
miejsc pracy dla osób ze znacznym i umiarko-
wanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci. Tworze-
nie miejsc pracy dla tej grupy osób jest zapisa-
ne w Strategii Rozwoju Województwa Zachod-
niopomorskiego do roku 2015. Mimo istniejà-
cych aktów prawnych brak jest ca∏oÊciowych
rozwiàzaƒ praktycznych dotyczàcych zatrud-
nienia osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektual-
nà, szczególnie tych, u których orzeczono
umiarkowany bàdê znaczny stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci. Rozbie˝noÊç mi´dzy uregulowa-
niami prawnymi a praktykami stosowanymi na
rynku pracy zmierzajàcymi do realizacji prawa
do pracy osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà powodowana jest barierami mentalnymi
istniejàcymi zarówno w ÊwiadomoÊci ogó∏u
spo∏eczeƒstwa, pracodawców jak i w Êwiado-
moÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektual-
nà, ich rodziców i opiekunów prawnych. Istnie-
jàca sytuacja ekonomiczna w Polsce, a szcze-
gólnie du˝e bezrobocie oraz brak wiedzy spo∏e-
czeƒstwa na temat mechanizmów finansowa-
nia zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych,
mo˝liwoÊci pozyskiwania na ten cel Êrodków fi-
nansowych (np. Êrodków PFRON, funduszy
strukturalnych) powodujà postawy niech´ci,
a nawet wrogoÊci wynikajàce z nies∏usznego
przeÊwiadczenia, ˝e osoby niepe∏nosprawne
zabierajà prac´ innym obywatelom. Jednocze-
Ênie badania europejskie oraz nieliczne polskie
wskazujà, ˝e tworzenie warunków do pracy,
wspieranie pracy osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà jest – poza innymi wa˝nymi
wzgl´dami, które zosta∏y przedstawione powy-
˝ej – ekonomicznie bardziej op∏acalne, ni˝
opieka spo∏eczna. 

W zwiàzku z powy˝szym Ko∏o w Szczeci-
nie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym pozyska∏o
partnera deklarujàcego gotowoÊç przekazania
swoich wieloletnich doÊwiadczeƒ w zakresie
przygotowania do pracy osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià  intelektualnà. 
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Sposób rekrutacji uczestników 

Osoby zosta∏y zaproszone do udzia∏u
w projekcie listownie, telefonicznie bàdê oso-
biÊcie. 

W pierwszym etapie projektu skorzysta-
no z bazy danych osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, posiadanà przez OÊrodek Opar-
cia Spo∏ecznego Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Ko∏o w Szczecinie, wybierajàc z niej osoby
powy˝ej 18 roku ˝ycia z umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci inte-
lektualnej, które zakoƒczy∏y ju˝ edukacj´
w szkole. Do 75 osób wys∏ano zaproszenie na
spotkanie, na którym odby∏a si´ ostateczna
weryfikacja do szkoleƒ. Na spotkanie stawi∏o
si´ 45 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektu-
alnà. SpoÊród nich wy∏oniono 30 osobowà
grup´, która wzi´∏a udzia∏ w szkoleniach
warsztatowych w Niemczech. 

Kolejne osoby zg∏asza∏y si´ do udzia∏u
w projekcie w trakcie jego trwania za poÊred-
nictwem Powiatowych Urz´dów Pracy, OÊrod-
ków Pomocy Rodzinie w wyniku przeprowadza-
nych w projekcie dzia∏aƒ, takich jak: semina-
rium pt. Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà jako klient urz´du pracy, ulotka rozsy∏a-
na do powiatowych urz´dów pracy oraz oÊrod-
ków pomocy rodzinie pt. Chcesz pracowaç?
Przeczytaj t´ ulotk´, seminarium szkoleniowe
pt. Praca dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià inte-
lektualnà. DoÊwiadczenie polskie i niemieckie. 

Kolejne osoby zg∏aszajàce si´ do projek-
tu by∏y kierowane do doradcy zawodowego,
który rozpoznawa∏ ich potrzeby w zakresie
pracy oraz okreÊla∏ ich preferencje zawodowe,
a nast´pnie poszukiwa∏ dla nich pracy lub
mo˝liwoÊci praktyk zawodowych. 

Rekrutacja do projektu bezrobotnych rze-
mieÊlników odby∏a si´ za poÊrednictwem Po-
wiatowego Urz´du Pracy. 

Monitoring uczestników 
po zakoƒczonym przedsi´wzi´ciu 

Wszystkie osoby bioràce udzia∏ w projek-
cie zosta∏y wpisane do bazy danych i sà

w sta∏ym kontakcie z doradcà zawodowym,
który zosta∏ zatrudniony w wyniku realizacji
projektu. 

Doradca zawodowy, kierujàc si´ prefe-
rencjami oraz predyspozycjami zawodowymi
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
szuka na wolnym rynku pracy bàdê na rynku
chronionym mo˝liwoÊci podj´cia pracy bàdê
praktyk zawodowych. 

Doradca zawodowy monitoruje osoby
pracujàce oraz warunki pracy tych osób, roz-
wiàzuje powsta∏e problemy, jest sta∏ym ∏àcz-
nikiem pomi´dzy pracodawcà a Ko∏em. Spi-
sane porozumienie „Pracodawca-Zarzàd Ko∏a
w Szczecinie” w sposób szczególny i jedno-
znaczny zobowiàzuje obie strony do wzajem-
nych, cz´stych kontaktów.

Przedsi´wzi´cie 
jest kontynuowane 

18 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelek-
tualnà bioràcych udzia∏ w projekcie podj´∏o
prac´ w Zak∏adach Pracy Chronionej. 

We wrzeÊniu 2005 roku – pi´ç osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà podej-
mie praktyki zawodowe w dziale gospodar-
czym w Hotelu Radisson SAS w Szczecinie. 

Czworo rzemieÊlników bioràcych udzia∏
w projekcie jest zatrudnionych w Warsztatach
Terapii Zaj´ciowej w Polskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Ko∏o w Szczecinie – dzi´ki czemu praktycznie
wdra˝ane sà przez nich najlepsze rozwiàzania
zaobserwowane w trakcie praktyk zawodo-
wych w Niemczech. 

Stworzono etat doradcy zawodowego,
który kontynuujàc dzia∏ania projektu – orga-
nizuje praktyki zawodowe, wyszukuje osoby
niepe∏nosprawne w wieku aktywnoÊci zawo-
dowej, które nie sà zatrudnione ani zareje-
strowane w urz´dzie pracy, w celu poinfor-
mowania o mo˝liwoÊciach zatrudnienia lub
szkolenia oraz udzielania pomocy w poszuki-
waniu pracy.  Dzia∏anie to finansowane jest
przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych w ramach programu
PARTNER. 
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Napotkane problemy w trakcie 
planowania, realizacji i rozliczania
przedsi´wzi´cia i sposoby ich
rozwiàzywania

Jedynym problemem realizowanego pro-
jektu by∏y bariery mentalne tkwiàce zarówno
w ÊwiadomoÊci rodziców, opiekunów i przedsta-
wicieli prawnych osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, jak równie˝ w ÊwiadomoÊci decy-
dentów, liderów samorzàdów lokalnych, pra-
cowników instytucji rynku pracy, pracodawców. 

Rodzice oraz przedstawiciele prawni osób
niepe∏nosprawnych na poczàtku projektu nie
wierzyli, ˝e ich doros∏e dzieci mogà i potrafià
pracowaç. Dodatkowo towarzyszy∏ temu l´k,
˝e nie sprostajà oni wymaganiom rynku pracy
oraz obawa przed zaburzeniem bezpieczeƒ-
stwa rodziny z powodu utraty dotychczaso-
wych Êwiadczeƒ socjalnych. Problem ten nie
zosta∏ ca∏kowicie zlikwidowany, a jedynie z∏a-
godzony w trakcie trwania projektu poprzez
odpowiednie dzia∏ania: spotkania z przedsta-
wicielami urz´du pracy oraz wojewódzkiego
zespo∏u orzekania celem odpowiedzi na nurtu-
jàce rodziców pytania i wàtpliwoÊci oraz
w trakcie obserwacji post´pów w pracy i reak-
cji po powrocie z praktyk w Niemczech niepe∏-
nosprawnych cz∏onków ich rodzin. Jest to pro-
blem z∏o˝ony, majàcy swoje êród∏o w perma-
nentnym doÊwiadczaniu przez rodziny osób

niepe∏nosprawnych negatywnych skutków
zmian przepisów oraz negatywnych postaw in-
stytucji decydujàcych o losie osób niepe∏no-
sprawnych. 

Kolejnym problemem by∏o ma∏e zaanga˝o-
wanie w projekt liderów samorzàdów lokalnych
oraz przedstawicieli instytucji zajmujàcych si´
poÊrednictwem pracy dla osób dotkni´tych nie-
pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, jak równie˝
postawa niech´ci tych˝e do propagowanej
w projekcie idei. Problem ten wynika∏ z niezna-
jomoÊci specyfiki funkcjonowania osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, ze stereotypo-
wego spostrzegania osoby z niepe∏nosprawno-
Êcià intelektualnà jako niesamodzielnej, wyma-
gajàcej opieki oraz dzia∏aƒ z zakresu pomocy
spo∏ecznej. Problem ten zosta∏ cz´Êciowo roz-
wiàzany poprzez specjalnie zaplanowane dzia-
∏ania projektu, takie jak: wizyty studyjne
w warsztatach pracy dla niepe∏nosprawnych
w Niemczech, seminarium szkoleniowe: Praca
dla osób ze znacznym stopniem niepe∏no-
sprawnoÊci. Rozwiàzania polskie i niemieckie.

Projekt oraz podj´te w jego konsekwencji
dzia∏ania uwa˝amy za poczàtek edukacji spo-
∏ecznej obejmujàcej decydentów, pracowni-
ków instytucji rynku pracy, przedstawicieli or-
ganizacji pozarzàdowych, pracodawców, oso-
by niepe∏nosprawne, której ostatecznym efek-
tem b´dzie praca dla ka˝dej osoby niepe∏no-
sprawnej. 
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç Nazwa instytucji

w∏asne 171,73 EUR

zewn´trzne 2.250,00 EUR
Uckermärkische Werkstätten
gemeinnützige Gesselschaft mbH-Prenzlau

publiczne krajowe
23.764,00 PLN

Urzàd Marsza∏kowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

79.800,00 PLN PFRON

unijne 69.828,47 EUR
Grant Unii Europejskiej w ramach Programu
Phare 2001, Rozwój Spo∏eczeƒstwa
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Towarzystwo Pomocy
G∏uchoniewidomym
00-216 Warszawa
ul. Konwiktorska 9
tel. (022) 635 69 70
e-mail: tpg@tpg.org.pl
www.tpg.org.pl

Rehabilitacja zawodowa
m∏odych osób g∏uchoniewidomych 
– program pilota˝owy



Rys historyczny organizacji

Wielkim, niekiedy niedocenianym skar-
bem cz∏owieka sà sprawnie funkcjonujàcy
wzrok i s∏uch. To dzi´ki tym zmys∏om mo˝e-
my czytaç, pisaç, poruszaç si´ samodzielnie
nawet w nieznanym terenie. Mo˝emy wyko-
nywaç wiele czynnoÊci. Najwa˝niejsze jest
jednak to, ˝e mo˝emy w naturalny sposób po-
rozumiewaç si´ z innymi ludêmi, mamy nie-
ograniczony dost´p do êróde∏ informacji. Mo-
˝emy zdobywaç wiedz´ i praktycznie opano-
wywaç ró˝ne umiej´tnoÊci.

Uszkodzenie któregokolwiek z wymienio-
nych zmys∏ów ogranicza zdolnoÊç cz∏owieka
do funkcjonowania w ró˝nych sferach ˝ycia.
Zakres oraz charakter ograniczeƒ jest inny
w przypadku uszkodzenia wzroku ni˝ w przy-
padku uszkodzenia s∏uchu, uzale˝niony jest
dodatkowo od stopnia uszkodzenia. Dla oso-
by niewidomej lub s∏abowidzàcej podstawo-
wym problemem sà trudnoÊci w samodziel-
nym poruszaniu si´ oraz wykonywanie czyn-
noÊci wymagajàcych u˝ycia wzroku. Dla oso-
by nies∏yszàcej lub s∏abos∏yszàcej kluczowym
problemem sà trudnoÊci w porozumiewaniu
si´ z otoczeniem.

Gdy z tej perspektywy spojrzymy na lu-
dzi, u których wyst´puje równoczesne uszko-
dzenie s∏uchu i wzroku – zdamy sobie spra-
w´, w jak trudnej sytuacji si´ oni znajdujà.
Tym bardziej, ˝e trudnoÊci, na jakie napotyka-
jà, nie sà prostà sumà trudnoÊci wynikajà-
cych z konsekwencji uszkodzenia „tylko”
wzroku lub „tylko” s∏uchu.

U osoby g∏uchoniewidomej nie wyst´puje
zjawisko kompensacji zmys∏ów spotykane
u osób niewidomych, u których s∏uch kompen-
suje brak wzroku i nies∏yszàcych, u których
wzrok kompensuje brak s∏uchu. To w∏aÊnie
m.in. dzi´ki zjawisku kompensacji wzroku
przez s∏uch osoby niewidome potrafià znakomi-
cie lokalizowaç êród∏a dêwi´ku, co bardzo u∏a-
twia im samodzielne poruszanie si´, a osoby
nies∏yszàce „odczytujà mow´ z ust” – co u∏a-
twia im porozumiewania si´ z innymi ludêmi.

G∏uchoniewidomi takich mo˝liwoÊci
kompensacyjnych sà pozbawieni i w∏aÊnie
dlatego g∏uchoÊlepota musi byç traktowana

jako odr´bna, unikatowa niepe∏nosprawnoÊç.
Definiujemy jà w sposób nast´pujàcy:

Za g∏uchoniewidomà uwa˝a si´ osob´,
która na skutek równoczesnego powa˝nego
uszkodzenia s∏uchu i wzroku napotyka w ˝y-
ciu bardzo du˝e trudnoÊci (odmienne od spo-
wodowanych samà g∏uchotà lub samà Êlepo-
tà) szczególnie w poruszaniu si´, dost´pie do
informacji i komunikowaniu si´.

Takà w∏aÊnie definicj´ przyj´∏o i stosuje
w praktyce Towarzystwo Pomocy G∏uchonie-
widomym. Stowarzyszenie to, majàce od lu-
tego 2005 roku status organizacji po˝ytku
publicznego, powsta∏o 19 paêdziernika 1991 r.
w Warszawie. Zarejestrowane zosta∏o dnia 26
lutego 1992 r. Od chwili swego powstania
TPG podejmuje ró˝norodne dzia∏ania na rzecz
osób z równoczesnym uszkodzeniem s∏uchu
i wzroku, zarówno dzieci jak i doros∏ych. Naj-
wa˝niejsze z nich to:

● wyszukiwanie osób g∏uchoniewido-
mych oraz prowadzenie ich ewidencji,

● organizowanie ró˝nego typu turnusów
rehabilitacyjno-szkoleniowych – zarówno
w zakresie rehabilitacji ogólnej jak i specjali-
stycznych, np. szkoleƒ komputerowych,

● organizowanie plenerów rzeêbiarskich
oraz warsztatów arteterapeutycznych,

● pozyskiwanie oraz szkolenie specjali-
stów do pracy z g∏uchoniewidomymi – na-
uczycieli, instruktorów, t∏umaczy-przewodni-
ków itp.,

● uruchamianie us∏ug t∏umaczy-prze-
wodników oraz asystentów osobistych,

● popularyzowanie problematyki g∏ucho-
Êlepoty w spo∏eczeƒstwie, w tym organizowa-
nie wystaw prac wykonanych przez osoby
g∏uchoniewidome, wydawanie kwartalnika
„D∏onie i S∏owo” dotyczàcego problematyki
doros∏ych oraz „Us∏yszmy i zobaczmy” adre-
sowanego g∏ównie do rodziców dzieci g∏ucho-
niewidomych.

Bardzo trudnym zagadnieniem jest
udzielanie pomocy osobom g∏uchoniewido-
mym w zakresie znalezienia oraz podj´cia za-
trudnienia. Ten temat podj´ty zosta∏ dopiero
w roku 2000. Wtedy to w∏aÊnie rozpocz´∏a
si´ realizacja projektu pod nazwà „Rehabili-
tacja zawodowa m∏odych osób g∏uchoniewi-
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domych – program pilota˝owy”, który przed-
stawiony jest poni˝ej. 

Opis przedsi´wzi´cia

Projektem obj´te zosta∏y osoby g∏ucho-
niewidome znajdujàce si´ na poczàtku swoje-
go doros∏ego ˝ycia.

M∏ode osoby g∏uchoniewidome, tak jak
ich rówieÊnicy, sà ch´tne i zdolne do wykony-
wania pracy, jednak ze wzgl´du na charakter
i z∏o˝onoÊç swojej niesprawnoÊci cz´sto nie-
zdolne sà do podejmowania samodzielnych
dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych im podj´cie zatrud-
nienia. Dotyczy to równie˝ ich rodziców bàdê
opiekunów, którzy cz´sto nie wyobra˝ajà sobie,
˝e ich g∏uchoniewidomy syn lub córka mo˝e
pracowaç zarobkowo i wobec tego nie podej-
mujà intensywnych dzia∏aƒ w tym kierunku.
W wielu Êrodowiskach istnieje przeÊwiadcze-
nie, ˝e osoby o znacznym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci, w tej liczbie g∏uchoniewidomi, nie
mogà pracowaç w swoim naturalnym Êrodowi-
sku. Istotnym czynnikiem zmniejszajàcym
szanse na podj´cie pracy przez osoby g∏ucho-
niewidome jest to, i˝ wiele z nich zamieszkuje
rejony o wysokim bezrobociu. 

Majàc na uwadze wymienione czynniki
Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym we
wspó∏pracy z Fundacjà Hiltona/Perkinsa ze
Stanów Zjednoczonych uruchomi∏o pilota˝o-
wy program zatrudnienia m∏odych osób g∏u-
choniewidomych. W wyniku jego realizacji
uda∏o si´ dotychczas zatrudniç czworo m∏o-
dych ludzi g∏uchoniewidomych. Troje spoÊród
nich to absolwenci Oddzia∏u dla Dzieci G∏u-
choniewidomych w bydgoskiej szkole dla nie-
widomych. Czwarta osoba to absolwentka
szko∏y dla nies∏yszàcych w Warszawie.

Wspó∏dzia∏anie z Instytutem Perkinsa
oraz obj´cie projektem a˝ trojga absolwentów
bydgoskiego Oddzia∏u dla Dzieci G∏uchonie-
widomych nie sà dzie∏em przypadku. Funda-
cja Hilton/Perkins niemal od poczàtku istnie-
nia TPG wspiera finansowo oraz merytorycz-
nie dzia∏ania podejmowane z myÊlà o dzie-
ciach g∏uchoniewidomych. Pracownicy oraz
wspó∏pracownicy Instytutu Perkinsa majà

ogromne, liczàce kilkadziesiàt lat, doÊwiad-
czenie w pracy z g∏uchoniewidomymi, w tym
równie˝ we wspieraniu takich osób na rynku
pracy. Bydgoski oddzia∏ istnieje od roku 1985
i jest pierwszà placówkà w Polsce, w której
prowadzona jest systematyczna praca z grupà
dzieci g∏uchoniewidomych. W oddziale tym
od chwili jego powstania pracuje jako nauczy-
ciel pani Krystyna Klugiewicz i to w∏aÊnie
ona, b´dàc cz∏onkiem Zarzàdu TPG, wielo-
krotnie postulowa∏a zaj´cie si´ przez Towa-
rzystwo zagadnieniem zatrudnienia g∏ucho-
niewidomych koƒczàcych edukacj´ szkolnà.

Koordynatorem projektu by∏a pani El˝-
bieta Oleksiak – sekretarz Zarzàdu TPG, od-
powiedzialna za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci doty-
czàcej dzieci. Istotnà rol´ odegra∏ równie˝ ów-
czesny przewodniczàcy Towarzystwa – Józef
Mendruƒ.

Wyboru osób g∏uchoniewidomych, które
mia∏y byç obj´te projektem, dokonywa∏ ze-
spó∏ z∏o˝ony z przedstawicieli TPG (Józef
Mendruƒ oraz El˝bieta Oleksiak), przedstawi-
cieli placówek oÊwiatowych, których ucznia-
mi by∏y wybierane osoby (Oddzia∏ w Bydgosz-
czy reprezentowa∏a pani Krystyna Klugie-
wicz), a tak˝e specjalistki ze Stanów Zjedno-
czonych (Sandra Boris–Berkowitz i Betsy
McGinnity). Przy podejmowaniu decyzji
o w∏àczeniu poszczególnych osób do projektu
brano pod uwag´ to, czy dana osoba jest
zdolna do opanowania niezb´dnej wiedzy
i podstawowych praktycznych umiej´tnoÊci
zawodowych oraz zachowaƒ koniecznych
w czasie pracy.

Dla ka˝dej z m∏odych g∏uchoniewido-
mych osób wytypowanych do udzia∏u w pro-
jekcie powo∏ywano zespó∏ utworzony z przed-
stawicieli: TPG, Fundacji Hiltona/Perkinsa,
rodzica osoby g∏uchoniewidomej, przedstawi-
ciela placówki oÊwiatowej, której absolwen-
tem by∏a ta osoba, t∏umacza-przewodnika,
przedstawicieli w∏adz samorzàdowych z tere-
nu, na którym mieszka∏a i mia∏a byç zatrud-
niona dana osoba. Zespó∏ opracowywa∏ plan
post´powania, który  obejmowa∏:

● ustalenie harmonogramu dzia∏aƒ pro-
wadzàcych do zatrudnienia osoby g∏uchonie-
widomej,
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● okreÊlenie predyspozycji konkretnej
osoby g∏uchoniewidomej, a na tej podstawie
wytypowanie rodzaju prac, jakie mog∏aby ona
wykonywaç,

● poszukiwanie pracodawcy, który by∏by
gotów zatrudniç osob´ g∏uchoniewidomà,

● wspólne z pracodawcà dokonanie wy-
boru stanowiska pracy oraz okreÊlenie czyn-
noÊci i zadaƒ zawodowych dla danej osoby
g∏uchoniewidomej,

● ustalenie formy szkolenia zawodowego
w celu przygotowania g∏uchoniewidomego do
wykonywania okreÊlonych czynnoÊci,

● okreÊlenie zasad oraz êróde∏ finanso-
wania wynagradzania osoby g∏uchoniewido-
mej. 

Szczególnej uwagi w ka˝dym przypadku
wymaga∏o okreÊlenie warunków finansowych.
Kluczowà sprawà determinujàcà zaintereso-
wanie potencjalnego pracodawcy by∏o to, aby
nie musia∏ ponosiç zbyt wysokich kosztów
zwiàzanych z zatrudnieniem pracownika ze
z∏o˝onà niesprawnoÊcià. Wiadomo, ˝e wydaj-
noÊç takiego pracownika jest zwykle mniej-
sza, a w dodatku niejednokrotnie trzeba od-
powiednio przygotowaç jego stanowisko pra-
cy – co pociàga za sobà nak∏ady finansowe.

Innà, bardzo wa˝nà w przypadku zatrud-
niania osób g∏uchoniewidomych kwestià, któ-
rà nale˝a∏o rozwiàzaç, to sposób komunikacji
– porozumiewania si´ tych osób z otocze-
niem. W przypadku trojga g∏uchoniewido-
mych obj´tych projektem, podstawowà meto-
dà komunikacji jest j´zyk migowy.

Przygotowanie osoby g∏uchoniewidomej
do pracy na wytypowanym stanowisku by∏o
zadaniem asystenta zawodowego. Do niego
równie˝ nale˝a∏o przygotowanie przysz∏ych
wspó∏pracowników oraz prze∏o˝onych do kon-
taktu z nowym pracownikiem. Prowadzone
przez niego szkolenie obejmowa∏o: 

● zapoznanie osoby g∏uchoniewidomej
z czynnoÊciami i zadaniami zawodowymi oraz
wypracowanie umiej´tnoÊci ich wykonywania,

● zapoznanie tej osoby z fizycznym Êro-
dowiskiem pracy – ze stanowiskiem i miej-
scem pracy, jego bli˝szym i dalszym otocze-
niem,

● zapoznanie ze spo∏ecznym Êrodowi-

skiem pracy, a wi´c z bezpoÊrednim prze∏o˝o-
nym i wspó∏pracownikami; rozwiàzanie pro-
blemu komunikowania si´ (omówienie i na-
uczenie kierownictwa i pracowników metod
stosowanych przez g∏uchoniewidomego).

Sposób post´powania w przypadku ka˝-
dej z osób obj´tej projektem wykazywa∏ wie-
le cech wspólnych, mia∏ jednak równie˝ w∏a-
snà specyfik´.

Pierwszym z bydgoskich absolwentów,
obj´tych programem zatrudnienia, by∏a Beata
Rejak, osoba s∏abowidzàca, ale praktycznie
nies∏yszàca. Nie porozumiewa si´ mowà ust-
nà, lecz za pomocà znaków j´zyka migowego.
Nawiàzany zosta∏ kontakt z gminà Milejów
ko∏o Lublina, skàd pochodzi Beata. W czasie
wspólnego spotkania z udzia∏em pani Krysty-
ny WiÊniewskiej – sekretarza gminy oraz pani
Krystyny Klugiewicz ustalono, ˝e dziewczyna
mog∏aby podjàç prac´ w przedszkolu. Dyrek-
tor przedszkola, pani Dorota Wasilak, z du-
˝ym zrozumieniem i ˝yczliwoÊcià odnios∏a si´
do pomys∏u zatrudnienia Beaty. Po ustaleniu
warunków jej pracy podpisane zosta∏o poro-
zumienie okreÊlajàce warunki organizacji sta-
nowiska pracy oraz zasady finansowania jej
wynagrodzenia. W okresie próbnym, trwajà-
cym kilka miesi´cy, wynagrodzenie Beaty po-
krywane by∏o w ca∏oÊci ze Êrodków przekazy-
wanych na ten cel przez TPG. Po up∏ywie
okresu próbnego, gdy okaza∏o si´, ˝e Beata
znakomicie daje sobie rad´, w przedszkolu,
z myÊlà o niej, utworzone zosta∏o stanowisko
pracy na zasadach dotyczàcych tworzenia
stanowisk pracy dla osób niepe∏nosprawnych
zatrudnianych jako bezrobotne. Oznacza∏o to,
˝e przez 36 miesi´cy wynagrodzenie Beaty co
drugi miesiàc by∏o pokrywane przez PFRON,
a co drugi – ze Êrodków przekazywanych
przez TPG. We wspomnianym porozumieniu
Urzàd Gminy w Milejowie zobowiàza∏ si´ do
partycypowania w kosztach wynagrodzenia
Beaty przez 9 miesi´cy w kolejnym, 18. mie-
si´cznym okresie pracy Beaty. W efekcie
w ciàgu pierwszych 54 miesi´cy pracy na wy-
nagrodzenie Beaty sk∏adajà si´ pieniàdze po-
chodzàce z PFRON, przekazywane przez TPG
oraz gmin´ Milejów. Towarzystwo przekazy-
wa∏o pieniàdze w ramach corocznej dotacji
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przyznawanej przez Fundacj´ Hilton/Perkins
na dzia∏ania dotyczàce dzieci i m∏odzie˝y.

Beata rozpocz´∏a prac´ w paêdzierniku
2001 roku jako pomoc nauczyciela. Przez
okres pierwszych dwóch tygodni pani Krysty-
na Klugiewicz wdra˝a∏a Beat´ do pracy, wraz
z nià wype∏niajàc wszystkie obowiàzki, do
których nale˝a∏y: pomoc w opiece nad dzieç-
mi (zabawy, spacery, czynnoÊci samoobs∏ugo-
we, posi∏ki), przygotowywanie pomocy do za-
j´ç, pomoc w sprzàtaniu pomieszczeƒ przed-
szkolnych, drobne prace biurowe (obs∏uga
kserokopiarki, przepisywanie tekstów na
komputerze).

Pani Krystyna Klugiewicz wielokrotnie
odwiedza∏a przedszkole w Milejowie, s∏u˝y∏a
radà i pomocà, pomaga∏a rozwiàzywaç poja-
wiajàce si´ problemy, podnosi∏a umiej´tnoÊci
pracowników przedszkola w zakresie komuni-
kowania si´ z Beatà. 

Po pó∏ roku odby∏o si´ uroczyste spotkanie
podsumowujàce dotychczasowà wspó∏prac´.
W spotkaniu oprócz dzieci, pracowników
przedszkola i rodziny Beaty uczestniczyli tak˝e
przedstawiciele Oddzia∏u w Bydgoszczy, dyrek-
torzy: PCPR-u, OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
oraz przewodniczàcy i dyrektor okr´gu lubel-
skiego Polskiego Zwiàzku Niewidomych, jak
równie˝ inspektor ds. oÊwiaty w Urz´dzie Gmi-
ny; obecni byli równie˝ redaktorzy z radia.

Drugà z zatrudnionych absolwentek byd-
goskiego oddzia∏u by∏a Darina Powalska. Po-
dobnie jak Beata, Darina jest osobà s∏abowi-
dzàcà i nies∏yszàcà, porozumiewa si´ za po-
mocà j´zyka migowego. Po rozmowie pani
Krystyny Klugiewicz z dyrektorem Zespo∏u
OÊwiaty w Kruszwicy (rodzinnym mieÊcie Da-
riny) panem Andrzejem Koz∏owskim Darina
we wrzeÊniu 2002 roku rozpocz´∏a prac´
w przedszkolu. Dyrektorka przedszkola, pani
Gra˝yna Rajewska razem z panià Krystynà
Klugiewicz ustali∏y zakres obowiàzków Dari-
ny. Podobnie, jak w przypadku Beaty, pani
Krystyna przebywa∏a ze swojà uczennicà
w pierwszym tygodniu pracy i wprowadza∏a
jà we wszystkie czynnoÊci. Do obowiàzków
Dariny nale˝à: pomoc przy posi∏kach (nakry-
wanie do sto∏ów i sprzàtanie, karmienie dzie-
ci), w∏àczanie si´ w zabawy z dzieçmi, pomoc

przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, utrzymy-
wanie porzàdku w sali (odkurzanie, uk∏adanie
zabawek). Pani Krystyna Klugiewicz uczy∏a
tak˝e wspó∏pracowników Dariny podstaw j´-
zyka migowego.

Darina zosta∏a uroczyÊcie przyj´ta do
grona pracowników przedszkola podczas uro-
czystoÊci „Êlubowania na przedszkolaka”.
W tym spotkaniu uczestniczy∏y Sandra Bo-
ris–Berkowitz i Betsy McGinnity, specjalistki
z USA.

Podobnie, jak w przypadku Beaty, pani
Krystyna Klugiewicz utrzymywa∏a sta∏y kon-
takt z przedszkolem, wizytowa∏a Darin´, s∏u-
˝y∏a radà i pomocà.

Zasady zatrudnienia oraz finansowanie
wynagrodzenia Dariny sà takie, jak w przy-
padku Beaty. Stronami sà: TPG (w ramach
dotacji Fundacji Hilton/Perkins), Zespó∏
OÊwiaty i Wychowania w Kruszwicy i PFRON.

Nieco inaczej wyglàda∏a sytuacja w przy-
padku Micha∏a Kubiaka, trzeciego absolwen-
ta bydgoskiego Oddzia∏u dla G∏uchoniewido-
mych. Micha∏ jest osobà s∏abowidzàcà i s∏a-
bos∏yszàcà – porozumiewa si´ mowà ustnà.
W grudniu 2002 roku podjà∏ prac´ w zak∏a-
dzie pracy chronionej produkujàcym lampy
FOBOS w Sierakowie Wielkopolskim. Prezes
firmy, Czes∏aw Brzeziƒski, po rozmowie z ma-
mà Micha∏a i panià Krystynà Klugiewicz, pod-
jà∏ decyzj´ o zatrudnieniu Micha∏a. Bioràc
pod uwag´, i˝ by∏ to zak∏ad pracy chronionej,
w którym pracowa∏y ju˝ dwie osoby z podob-
nymi problemami, nie by∏o potrzeby wprowa-
dzania Micha∏a przez by∏à nauczycielk´. Mi-
cha∏ trafi∏ do brygady monta˝owej. 

W przypadku Micha∏a nie by∏o potrzeby
udzielania przez TPG wsparcia finansowego
pracodawcy – wynika∏o to z charakteru firmy
oraz z faktu, ˝e jest to zak∏ad pracy chronio-
nej. Rola asystenta zawodowego, pani Krysty-
ny Klugiewicz, ograniczy∏a si´ do nawiàzania
kontaktu mi´dzy firmà a Micha∏em oraz do
zmotywowania ch∏opca do podj´cia pracy.

Czwartà osobà g∏uchoniewidomà obj´tà
projektem by∏a Joanna Siwek z Warszawy.
Jest osobà s∏abowidzàcà i nies∏yszàcà. Poro-
zumiewa si´ za pomocà j´zyka migowego.
W odró˝nieniu od pozosta∏ych, prezentowa-
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nych ju˝ osób, Joanna pracowa∏a wczeÊniej
przez kilka lat w firmie komputerowej, dzia∏a-
jàcej w Êrodowisku niewidomych. Zajmowa∏a
si´ skanowaniem ksià˝ek oraz wst´pnà korek-
tà wskanowanych materia∏ów. Firma znajdo-
wa∏a si´ w trudnej sytuacji finansowej i Joan-
na nie mia∏a wiele pracy, jej zarobki by∏y sym-
boliczne. Chcia∏a i musia∏a zmieniç prac´.

Po rozwa˝eniu ró˝nych wariantów zespó∏
programowy uzna∏, ˝e najlepszym rozwiàza-
niem b´dzie podj´cie próby zatrudnienia Joan-
ny w charakterze pomocy nauczyciela w Insty-
tucie G∏uchoniemych w Warszawie. W marcu
2001 Joann´ przyj´to na okres próbny – wypa-
d∏a pomyÊlnie. Dyrekcja Instytutu by∏a na tyle
zadowolona z pracy Joanny, ˝e zaproponowa∏a
jej etat i finansowanie z kuratorium oÊwiaty.

Czas na krótkie podsumowanie. Nie
ukrywamy, ˝e z du˝à obawà przyst´powali-
Êmy do realizacji przedsi´wzi´cia. MieliÊmy
pe∏nà ÊwiadomoÊç niech´ci i obaw ze strony
potencjalnych pracodawców, braku motywa-
cji i wiary w mo˝liwoÊç znalezienia, podj´cia
oraz wykonywania pracy u m∏odych g∏ucho-
niewidomych i ich rodzin. Rezultaty przekro-
czy∏y nasze oczekiwania. Wszystkie obj´te
projektem osoby g∏uchoniewidome w dal-
szym ciàgu pracujà.

WÊród pracowników (szczególnie przed-
szkoli) pojawienie si´ osoby g∏uchoniewidomej
rodzi∏o pytania: Czy sprosta swoim obowiàz-
kom? Jak si´ z nià porozumieç? Jak wyjaÊniç
dzieciom trudne problemy zwiàzane z niepe∏-
nosprawnoÊcià zatrudnionej osoby? Z czasem
jednak wszyscy zaakceptowali, a nawet prze-
stali zauwa˝aç „innoÊç”. Cz´sto dzieci jako
pierwsze akceptowa∏y nowà panià. 

Wszystkie zatrudnione osoby sà zadowo-
lone, ˝e mogà pracowaç – w ich ˝yciu nie ma
ju˝ pustki i nudy, zmniejszy∏o si´ poczucie sa-
motnoÊci, nie bez znaczenia jest te˝ wynagro-
dzenie finansowe, które otrzymujà. Poczàtko-
we obawy, l´k, poczucie niepewnoÊci stopnio-
wo przerodzi∏y si´ w ufnoÊç i otwartoÊç. 

Okazuje si´, ˝e g∏uchoniewidomi pracu-
jàc w swoim naturalnym Êrodowisku, wÊród
ludzi sprawnych, jeÊli dostrzegana jest ich
wartoÊç – mogà czuç si´ potrzebni, realizo-
waç si´ spo∏ecznie i zawodowo. DoÊwiadcze-

nia zatrudnionych w ten sposób osób sprzyja-
jà prze∏amywaniu stereotypów i sztucznie
tworzonych barier. Nie zmienia to faktu, ˝e
znalezienie i podj´cie pracy przez konkretnà
osob´ g∏uchoniewidomà to zadanie trudne,
wymagajàce du˝ego zaanga˝owania po stro-
nie osoby zainteresowanej, jej rodziny, TPG
oraz zrozumienia i dobrej woli po stronie pra-
codawców, lokalnych w∏adz.

Wskazówki i wytyczne 
dla realizatorów

Na podstawie uzyskanych doÊwiadczeƒ
mo˝na sformu∏owaç nast´pujàce ogólne zale-
cenia oraz sugestie pomocne w przypadku
podejmowania dzia∏aƒ majàcych na celu
umo˝liwienie podj´cia pracy osobie g∏ucho-
niewidomej:

1. Przeprowadzenie wst´pnej rozmowy
z osobà g∏uchoniewidomà i jej rodzinà na te-
mat mo˝liwoÊci podj´cia pracy, rozpoznanie
predyspozycji, zdolnoÊci, gotowoÊci osoby
g∏uchoniewidomej.

Realizacja: TPG – koordynator programu
oraz asystent zawodowy.

2. Wyszukanie oraz wybór miejsca pracy,
pierwszy kontakt z pracodawcà. 

Realizacja: TPG – koordynator progra-
mu, w∏adze samorzàdowe, rodzina.

3. OkreÊlenie zakresu czynnoÊci, jakie
mia∏aby wykonywaç w miejscu pracy osoba
g∏uchoniewidoma.

Realizacja: TPG – koordynator programu
oraz asystent zawodowy, pracodawca.

4. Przekonanie osoby g∏uchoniewidomej
o mo˝liwoÊci podj´cia pracy i przedstawienie
jej albo opracowanie wspólnie z nià propozy-
cji czynnoÊci do wykonywania tej pracy.

Realizacja: TPG – asystent zawodowy.

5. Przygotowanie Êrodowiska rodzinnego
do podj´cia pracy przez osob´ g∏uchoniewi-
domà.
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Realizacja: TPG – asystent zawodowy,
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.

6. Przeszkolenie osoby g∏uchoniewido-
mej w zakresie nabycia umiej´tnoÊci w wyko-
nywaniu okreÊlonych zadaƒ w miejscu pracy.

Realizacja: TPG – asystent zawodowy.

7. Adaptacja stanowiska pracy do po-
trzeb osoby g∏uchoniewidomej.

Realizacja: Pracodawca. TPG – koordy-
nator programu – doradztwo oraz ewentualnie
pomoc w za∏atwieniu formalnoÊci.

8. Przeszkolenie wspó∏pracowników
w metodach porozumiewania si´ z osobà g∏u-
choniewidomà.

Realizacja: TPG – asystent zawodowy.

9. Sprawowanie opieki nad osobà g∏u-
choniewidomà po podj´ciu przez nià zatrud-
nienia, monitoring, pomoc w rozwiàzywaniu
pojawiajàcych si´ problemów.

Realizacja: TPG – asystent zawodowy,
koordynator programu.

10. Spotkanie po roku wszystkich osób
w∏àczonych w realizacj´ programu, z udzia-
∏em przedstawicieli lokalnych w∏adz i instytu-

cji dzia∏ajàcych na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych, pracodawców, Êrodków masowego
przekazu w celu oceny sposobu realizacji oraz
nag∏oÊnienia przedsi´wzi´cia.

Realizacja: TPG – koordynator programu.

Aby tak nakreÊlony program mia∏ szans´
realizacji potrzeba:

● du˝ego zaanga˝owania ze strony
realizatora,

● znalezienia osoby dobrze znajàcej pro-
blematyk´ g∏uchoÊlepoty, która b´dzie pe∏ni∏a
rol´ asystenta zawodowego (mo˝e to byç np.
nauczyciel ze szko∏y, do której ostatnio
ucz´szcza∏a osoba g∏uchoniewidoma majàca
podjàç prac´),

● w∏àczenia w realizacj´ przedsi´wzi´cia
w∏adz samorzàdowych, oÊrodka pomocy spo-
∏ecznej oraz instytucji powo∏anych do zajmo-
wania si´ osobami niepe∏nosprawnymi,

● znalezienia Êrodków finansowych na
realizacje projektu,

● pozyskanie zrozumienia oraz ˝yczliwo-
Êci pracodawcy.
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

Pochodzenie Êrodków WysokoÊç (PLN) Nazwa instytucji

zewn´trzne 25.196,00 Hilton/Perkins

publiczne krajowe 7.804,00 PFRON

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

wynagrodzenie rehabilitanta (asystenta) zawodowego 8.000,00

wynagrodzenie zatrudnionych osób g∏uchoniewidomych 25.000,00
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Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem 
Umys∏owym Ko∏o 
w Stargardzie Szczeciƒskim
73-110 Stargard Szczeciƒski
ul. Sikorskiego 16
tel./fax (091) 577 60 58
e-mail:psouu.stargrad@wp.pl

Utworzenie i prowadzenie 
Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej
„Centralna Kuchnia”



Rys historyczny organizacji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o w Star-
gardzie Szczeciƒskim dzia∏a od 16 marca
1992 r. na terenie Stargardu Szczeciƒskiego.

Cele dzia∏ania
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z UpoÊledzeniem Umys∏owym jest organiza-
cjà pozarzàdowà, niedochodowà i samopo-
mocowà. Reprezentuje interesy, wypowiada
si´ i dzia∏a na rzecz i w imieniu osób z upo-
Êledzeniem umys∏owym w Polsce, ich rodzin
i opiekunów prawnych. Ko∏o dzia∏a na rzecz: 

– wyrównania szans osób z upoÊledze-
niem umys∏owym, tworzenia stosownych ku
temu warunków,

– przestrzegania wobec nich praw cz∏o-
wieka oraz aktywnego uczestnictwa w ˝yciu
spo∏ecznym i wspierania ich rodzin,

– tworzenia osobom z upoÊledzeniem
umys∏owym warunków umo˝liwiajàcych de-
cydowanie o swoich sprawach zarówno w ro-
dzinie jak i placówkach.

Ponadto:
– prowadzi (na zlecenie oraz ze Êrodków

w∏asnych) ró˝norodne us∏ugi, m.in.: placówki
oraz zespo∏y rehabilitacyjne i edukacyjnye,
dzia∏alnoÊç rekreacyjnà i sportowà,

– prowadzi dla osób doros∏ych formy za-
trudnienia w Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodo-
wej, 

– podejmuje starania w kierunku dalsze-
go rozwoju mieszkalnictwa chronionego dla
osób niesprawnych intelektualnie.

Struktura, zakres i formy dzia∏alnoÊci
W momencie tworzenia Ko∏a Polskiego

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledze-
niem Umys∏owym g∏ównym celem jego funk-
cjonowania by∏o stworzenie kompleksowego
systemu rehabilitacji i opieki nad osobami
niepe∏nosprawnymi intelektualnie. 

W chwili obecnej Ko∏o PSOUU w Star-
gardzie prowadzi nast´pujàce placówki:

– Warsztat Terapii Zaj´ciowej (od 1 kwiet-
nia 1993 r.),

– Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej „Cen-
tralna Kuchnia” (od 15 sierpnia 2000 r. 
– od 1 paêdziernika 1998 r. do 31 marca

2000 r. dzia∏a∏ jako OÊrodek Szkolenia Zawo-
dowego Osób Niepe∏nosprawnych),

– Ârodowiskowy Dom Samopomocy 
(od 15 grudnia 1998 r.),

– Mieszkalnictwo Chronione 
(od 17 grudnia 1999 r.).

● Warsztat Terapii Zaj´ciowej
Obejmuje opiekà osoby niepe∏nosprawne

intelektualnie z orzecznictwem o niezdolnoÊci
do pracy. W ramach terapii zaj´ciowej funk-
cjonujà pracownie: gospodarstwa domowego,
szycia, ceramiki artystycznej, stolarstwa, prac
w papierze, r´kodzie∏a artystycznego, ma∏ej
poligrafii, plastyczna oraz technik ró˝nych.
Uczestnicy WTZ biorà czynny udzia∏ w ˝yciu
kulturalnym spo∏ecznoÊci lokalnej dzia∏ajàc
w klubach: teatralnym, muzycznym, twórczo-
Êci artystycznej i sportowym. Uczestnicy wy-
je˝d˝ajà na turnusy rehabilitacyjno-rekreacyj-
ne podnoszàc w∏asny poziom obs∏ugi, kultury
osobistej, zdobywajàc wiedz´ geograficznà
i historycznà. Ponadto sà obj´ci specjalistycz-
nà opiekà lekarskà.

● Ârodowiskowy Dom Samopomocy
Placówka dzia∏a od grudnia 1998 r. Jest

przeznaczona dla osób z upoÊledzeniem umy-
s∏owym w stopniu umiarkowanym, znacznym
i g∏´bokim. Dysponuje 30 miejscami. Placówka
Êwiadczy us∏ugi dostosowane do szczególnych
potrzeb tych osób. W ramach ró˝nych form te-
rapii realizowane sà: terapia ruchem, egotera-
pia, samoobs∏uga, terapia specjalistyczna (mu-
zykoterapia, psychoterapia).

● Mieszkalnictwo Chronione
W ramach tzw. mieszkalnictwa chronio-

nego oraz programu opracowanego przez
Przewodniczàcego Zarzàdu Ko∏a pana Kazi-
mierza Nowickiego z myÊlà o potrzebach
mieszkaniowych osób niepe∏nosprawnych in-
telektualnie powsta∏ nowatorski system
mieszkalnictwa chronionego. Mieszkalnictwo
chronione powsta∏o w segmencie budynku
wzniesionego nak∏adem Stargardzkiego Towa-
rzystwa Budownictwa Spo∏ecznego. W grud-
niu 1998 r. oddano 11 mieszkaƒ przygotowa-
nych specjalnie dla osób niepe∏nosprawnych
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oraz jedno mieszkanie dla opiekunów. We
wrzeÊniu 2001r. poszerzono t´ form´ rehabi-
litacji oddajàc kolejnych 11 mieszkaƒ. Czer-
wiec 2004 r. zaowocowa∏ oddaniem kolejnej,
równie˝ nowatorskiej formy mieszkalnictwa
chronionego, którà jest tzw. „Pensjonat” dla
osób z g∏´bszym upoÊledzeniem umys∏owym.
Terapeuci wspomagajà radà i pomocà osoby
niepe∏nosprawne, zapewniajàc im ca∏odobo-
wà opiek´.

Mieszkania przeznaczone sà dla osób
z upoÊledzeniem umys∏owym, które chcia∏y
si´ usamodzielniç lub z przyczyn niezale˝-
nych straci∏y wsparcie ze strony najbli˝-
szych, zosta∏y sierotami oraz z innych powo-
dów ˝yciowych pozosta∏y bez pomocy.
Wspólnie z nimi zamieszkuje 4 opiekunów.
Tà formà rehabilitacji spo∏ecznej obj´tych
zosta∏o 33 podopiecznych Ko∏a PSOUU.
Jest to jedyne tego typu przedsi´wzi´cie
w kraju. 

● Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej 
„Centralna Kuchnia”

G∏ównym celem, który przyÊwieca∏ reali-
zacji tego zadania, by∏o poprawienie funkcjo-
nowania osób niepe∏noprawnych intelektual-
nie w spo∏eczeƒstwie poprzez zdobycie za-
trudnienia zgodnego z ich mo˝liwoÊciami
i umiej´tnoÊciami. 

Stworzony system pozwala na kierowa-
nie do odpowiedniej placówki takich osób,
dla których profil prowadzonej rehabilitacji
jest najodpowiedniejszy, uwzgl´dnia ich po-
trzeby oraz mo˝liwoÊci psychomotoryczne.

W ten sposób podopieczni Ko∏a znajdujà
dla siebie takie miejsce, które zagwarantuje
im optymalne warunki pracy i rehabilitacji. 

Najwa˝niejsze dokonania Ko∏a
Do najwa˝niejszych dokonaƒ stargardz-

kiego Ko∏a Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
nale˝y zaliczyç:

a) Mieszkalnictwo Chronione – idea
mieszkalnictwa chronionego jest pionierska
w skali kraju, co nie jest bez znaczenia
w obecnej, trudnej sytuacji spo∏eczno-gospo-
darczej. Inicjatywa zrodzi∏a si´ z potrzeby za-
pewnienia godziwych warunków ˝yciowych

osób upoÊledzonym umys∏owo, przebywajà-
cych cz´sto w Êrodowisku patologicznym
bàdê uràgajàcym cz∏owiekowi.

b) Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej „Cen-
tralna Kuchnia” – pierwsza tego typu inicjaty-
wa w Polsce. 

c) Za wzorowo rozwijanà dzia∏alnoÊç
Statutowà Ko∏a, Przewodniczàcy Zarzàdu Ka-
zimierz Nowicki zosta∏ odznaczony w 1999 r.
przez Zarzàd G∏ówny Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏o-
wym medalem Fiderliter et Constanter (Wier-
nie i Wytrwale) a Zarzàd Miasta Stargard
Szczeciƒski odznaczono za wspó∏prac´ z na-
szym Stowarzyszeniem „Kulà Doskona∏oÊci”
i dyplomem wr´czonym przez marsza∏ka Sej-
mu RP, Macieja P∏a˝yƒskiego. Ko∏o jest rów-
nie˝ laureatem konkursu „Pro publico bono”
oraz „Porzàdnie poza rzàdem”.

Cel przedsi´wzi´cia

Celem Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej
„Centralna Kuchnia” jest zatrudnianie osób
niepe∏nosprawnych w stopniu znacznym,
a przez prowadzonà rehabilitacj´ zawodowà
i spo∏ecznà przygotowanie do ˝ycia w otwar-
tym Êrodowisku oraz pomoc w realizacji sa-
modzielnego, Êwiadomego i niezale˝nego ˝y-
cia, adekwatnego do ich mo˝liwoÊci.

Nazwa przedsi´wzi´cia

Utworzenie i prowadzenie Zak∏adu Ak-
tywnoÊci Zawodowej „Centralna Kuchnia”.
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Opis przedsi´wzi´cia

Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej „Centralna
Kuchnia” powsta∏ 15 sierpnia 2000 r. jako ko-
lejna placówka Ko∏a Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
w Stargardzie Szczeciƒskim, zatrudniajàc osoby
ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci. 

W ramach swojej dzia∏alnoÊci ZAZ zaj-
muje si´ rehabilitacjà zawodowà, spo∏ecznà
i leczniczà niepe∏nosprawnych pracowników.
Prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza obej-
muje wszelkie us∏ugi zwiàzane z ˝ywieniem
zbiorowym oraz indywidualnym. G∏ównym
produktem zak∏adu sà posi∏ki obiadowe, któ-
rych odbiorcami sà szko∏y, przedszkola i za-
k∏ady pracy. Z us∏ug ZAZ korzystajà w du˝ej
mierze klienci indywidualni, szczególnie oso-
by starsze i samotne.

Zak∏ad zajmuje si´ równie˝ organizacjà
imprez okolicznoÊciowych (wesela, bankiety,
„sto∏y szwedzkie”, komunie, imprezy rodzinne
i itp.). Dzi´ki posiadanemu bardzo bogatemu
parkowi maszynowemu oraz mo˝liwoÊciom
technologicznym „Centralna Kuchnia” organi-
zuje bankiety dla osób prywatnych, przedsi´-
biorców i firm z terenu Stargardu, Szczecina
i okolic. W okresie wakacyjno-letnim obs∏ugu-
je wiele imprez plenerowych. Z racji posiada-
nia szerokich mo˝liwoÊci technicznych (dwa
specjalistyczne samochody, trzy du˝e grille,
namioty ogrodowe, parasole, kilka kompletów
∏aw „piwnych”, nowoczesne termosy, teren
rekreacyjny obok zak∏adu z du˝ym betono-
wym grillem) ZAZ jest w stanie zorganizowaç
dla klienta imprez´ w miejscu, które ten
wska˝e. Wykorzystujàc teren obok zak∏adu,
organizuje si´ imprezy dla osób, które nie wy-
je˝d˝ajàc ze Stargardu, mogà wÊród zieleni
sp´dziç wolny czas.

Od chwili powstania zak∏ad zorganizowa∏
bàdê obs∏ugiwa∏ imprezy cateringowe dla po-
nad 15 tys. osób. 

W swojej pracy ZAZ „Centralna Kuchnia”
stara si´ wychodziç naprzeciw oczekiwaniom
swoich klientów. ÂciÊle wspó∏pracuje ze szko-
∏ami, do których dostarcza posi∏ki. Wspó∏or-
ganizuje imprezy kulturalne dla uczniów.
Klienci indywidualni majà mo˝liwoÊç wp∏y-

wania na jakoÊç i zakres Êwiadczonych us∏ug
poprzez cz´ste ankiety, które pracownicy za-
k∏adu przesy∏ajà do wype∏nienia.

ZAZ zajmuje si´ tak˝e produkcjà wyro-
bów garma˝eryjnych. Dostarcza∏ je do star-
gardzkich sklepów. Po zbadaniu rynku i prze-
analizowaniu przychodów ze sprzeda˝y pod-
j´to decyzj´ o próbie zrealizowania kolejnego
pomys∏u, jakim jest sklep firmowy ZAZ.
W sklepie sprzedawane sà produkty garma˝e-
ryjne wytwarzane w zak∏adzie, dodatkowo lo-
dy, napoje oraz artyku∏y spo˝ywcze. Zrobiono
bardzo efektownà reklam´ sklepu, co jeszcze
bardziej przyciàga klientów. Sklep „dorobi∏
si´” sta∏ych klientów, którzy po pierogi
z „Centralnej Kuchni” przyje˝d˝ajà ze wszyst-
kich rejonów miasta. JakoÊç sprzedawanego
asortymentu towaru jest wysoko oceniana
przez odwiedzajàcych sklep.

Zakres produkcji Zak∏adu AktywnoÊci
Zawodowej „Centralna Kuchnia” w chwili
obecnej przedstawia si´ nast´pujàco:

– pe∏ne posi∏ki obiadowe (dla 450 osób),
– zupy dla szkó∏ (300 osób),
– wyroby garma˝eryjne (sklep – 60 kg

dziennie).
Swoje mo˝liwoÊci technologiczne zak∏ad

w pe∏ni wykorzystuje.
Podstawowym jednak zadaniem ZAZ jest

rehabilitacja zawodowa, spo∏eczna i lecznicza
niepe∏nosprawnych pracowników. To prioryte-
towy cel funkcjonowania placówki i wszelkie
dzia∏ania gospodarcze muszà przek∏adaç si´
na korzyÊci dla osób niepe∏nosprawnych.

Stanowiska pracy sà tak dobierane, aby
niepe∏nosprawny pracownik w pe∏ni móg∏ wy-
korzystaç swój potencja∏ psychomotoryczny.
Zmian´ zakresu czynnoÊci bardzo cz´sto su-
geruje sam pracownik. Poprzez prac´ w ZAZ
osoby niepe∏nosprawne nabywajà zawodo-
wych umiej´tnoÊci, utrwalajà teoretyczne
wiadomoÊci niezb´dne w pracy, rozwijajà
swoje umiej´tnoÊci praktyczne, kszta∏tujà
umiej´tnoÊci spo∏eczne pojawiajàce si´ w sto-
sunkach zawodowych. Wyrabiajà w sobie za-
radnoÊç ˝yciowà, pobudzajà si´ do wi´kszej
aktywnoÊci spo∏ecznej, uczà si´ szanowania
swojego zdrowia, biorà udzia∏ w zaj´ciach
kulturalno-rekreacyjno-rehabilitacyjnych. In-
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dywidualny program rehabilitacji opracowany
wspólnie z niepe∏nosprawnym pracownikiem
uwzgl´dnia jego potrzeby i mo˝liwoÊci soma-
tyczne, psychiczne oraz zainteresowania.

Dzi´ki rehabilitacji zawodowej prowa-
dzonej w ZAZ, osoby niepe∏nosprawne majà
niepowtarzalnà mo˝liwoÊç uzyskania i utrzy-
mania pracy, pe∏ne prawa i obowiàzki jako
pracownicy ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami, przygotowujà si´ do pracy na otwar-
tym rynku. Najwa˝niejszym jednak stymula-
torem ich uspo∏ecznienia jest poczucie w∏as-
nej wartoÊci i przydatnoÊci spo∏ecznej z tytu-
∏u posiadania pracy. Codzienne podpisywa-
nie listy obecnoÊci, odbiór pensji jest dla nich
tak nobilitujàcym prze˝yciem, ˝e w tych mo-
mentach uwidaczniajà si´ ich nieodparte po-
trzeby i pragnienie ˝ycia w normalnym Êwie-
cie oraz poczucia celowoÊci swojego istnie-
nia.

W ZAZ prowadzone sà zaj´cia z zakresu
rehabilitacji spo∏ecznej (samodzielnoÊç, od-
powiedzialnoÊç, trening zachowaƒ spo∏ecz-
nych, umiej´tnoÊç znalezienia si´ w trudnych
sytuacjach, rozwiàzywanie konfliktów, kszta∏-
towanie w∏aÊciwych postaw i kontaktów in-
terpersonalnych). Poza tym, co najmniej raz
w miesiàcu organizowany jest wyjazd do te-
atru, opery, na koncerty, wyjÊcia na spotkania
kulturalno-muzyczne. Dla rodziców zorgani-
zowano spotkanie noworoczne, na którym
osoby niepe∏nosprawne recytowa∏y poezj´.
Jeden z niepe∏nosprawnych intelektualnie
pracowników uczestniczy w zaj´ciach grupy
teatralnej prowadzonej przez Stargardzkie
Centrum Kultury.

Niepe∏nosprawni pracownicy obj´ci sà
równie˝ kompleksowà opiekà medycznà. Z po-
wodu bardzo specyficznej grupy pracowników
wspó∏praca ze specjalistami z ró˝nych dziedzin
jest niezb´dna. W przypadkach, gdzie wyma-
gane sà zaj´cia typowo rehabilitacyjne, wyko-
rzystywana jest baza rehabilitacyjna jednej
z placówek Ko∏a, dokàd osoby niepe∏nospraw-
ne zatrudnione w ZAZ chodzà na zaj´cia reha-
bilitacyjne wed∏ug wskazaƒ lekarza.

Ze wzgl´du na warunki lokalowe nie pro-
wadzi si´ rehabilitacji ruchowej w pomiesz-
czeniach zak∏adu. Niepe∏nosprawni pracow-

nicy ucz´szczajà na basen, sal´ gimnastycz-
nà, saun´, si∏owni´, uczestniczyli w zaj´ciach
turystyczno-sportowych (rajdy piesze i rowe-
rowe, wycieczki jednodniowe). Grajà w tenisa
ziemnego, ucz´szczajà na aerobik, organizo-
wano im wyjazdy nad morze, do Centrum
Wodnego w Gryfinie, byli na czterodniowym
biwaku. Od kilku lat wspólnie ze swoimi kole-
gami z Niemiec wyp∏ywajà w kilkudniowe rej-
sy jachtem dalekomorskim po basenie Morza
Ba∏tyckiego, uczestniczyli w pi´ciu turnusach
rehabilitacyjnych. Zrealizowany zosta∏ wyjazd
na Puchar Âwiata w Skokach Narciarskich do
Zakopanego, na mecz pi∏karski skoczków nar-
ciarskich z aktorami w Warszawie, fina∏
„Szansy na sukces” w Sali Kongresowej. Od-
by∏y si´ dwie wycieczki, do Trójmiasta (2003)
i Warszawy (2004).

Praca w Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodo-
wej „Centralna Kuchnia” stwarza niepe∏no-
sprawnym pracownikom mo˝liwoÊç rozwoju
intelektualnego, spo∏ecznego a przede
wszystkim zawodowego. Nabywajà umiej´t-
noÊci i nawyków zawodowych, które niezb´d-
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ne sà w normalnym stosunku pracy. Dzi´ki
uczestnictwu w ró˝norodnych formach reha-
bilitacji spo∏eczno-leczniczej w bardzo wy-
mierny sposób poprawiajà zakres swoich
umiej´tnoÊci spo∏ecznych i utrzymujà swój
stan zdrowia na poziomie pozwalajàcym im
funkcjonowaç jako pracownikom.

Zdecydowana wi´kszoÊç kosztów zorga-
nizowania tak ró˝norodnych form i dzia∏aƒ re-
habilitacyjnych pokrywana jest z wypracowa-
nych Êrodków przez ZAZ.

Najwa˝niejsze jednak jest to, ˝e niepe∏no-
sprawni pracownicy majà ÊwiadomoÊç wypra-
cowania Êrodków, wspó∏uczestniczà i wspó∏de-
cydujà o sposobie ich wydatkowania.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie

Pomys∏odawcà i autorem koncepcji po-
wstania Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej
„Centralna Kuchnia” jest za∏o˝yciel Ko∏a PSO-
UU w Stargardzie Szczeciƒskim i obecny
Przewodniczàcy Zarzàdu Kazimierz Nowicki,
który widzàc braki i swoistà dyskryminacj´
problemów osób upoÊledzonych umys∏owo
zw∏aszcza w zakresie zatrudnienia, poszuki-
wa∏ takich form zatrudnienia, które uwzgl´d-
nia∏yby umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci niepe∏no-
sprawnych podopiecznych Ko∏a.

WÊród wielu aktywnoÊci zawodowych nie-
wiele jest takich, gdzie osoby niepe∏nosprawne
intelektualnie mog∏yby pracowaç, bowiem z∏o-
˝onoÊç czynnoÊci do wykonania niejednokrot-
nie przewy˝sza potencja∏ psychofizyczny osoby
niepe∏nosprawnej. Stàd te˝ nale˝y stosowaç
rozwiàzania, które pozwoli∏yby osobom niepe∏-
nosprawnym wykonywaç prac´.

Po dog∏´bnym przeanalizowaniu syste-
mów rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych
w Europie Zarzàd Ko∏a PSOUU doszed∏ do
wniosku, ˝e najbardziej mo˝liwà formà za-
trudnienia swoich podopiecznych by∏aby jed-
nostka zajmujàca si´ szeroko pojmowanà ga-
stronomià. Sta∏o si´ to z dwóch powodów:

– W cyklu technologicznym zak∏adu ˝y-
wienia zbiorowego mo˝na wyodr´bniç kilka
dzia∏ów. Po zapoznaniu si´ ze specyfikà pro-
dukcji posi∏ków obiadowych Zarzàd Ko∏a wi-

dzia∏ szans´ wykonania wielu czynnoÊci pro-
dukcyjnych przez osoby z niepe∏nosprawno-
Êcià intelektualnà.

Dzi´ki znajomoÊci potrzeb osób niepe∏-
nosprawnych wyodr´bniono kilkanaÊcie sta-
nowisk pracy, na których mogà pracowaç
osoby niepe∏nosprawne z ró˝nymi dysfunk-
cjami psychofizycznymi. Prac´ podzielono na
dzia∏y wymagajàce od osób kierunkowych
kwalifikacji i mo˝liwoÊci motorycznych. Tak
powsta∏y dzia∏y: warzywny, mi´sny, kuchnia
g∏ówna, zmywalnia, dzia∏ sprzàtania, dystry-
bucji i ekspedycji. Niepe∏nosprawni intelek-
tualnie pracujà w stargardzkich szko∏ach
przy obs∏udze obiadów dostarczanych przez
„Centralnà Kuchni´”. 

W ten sposób ka˝da osoba z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà znalaz∏a dla siebie
takie stanowisko pracy, które jest adekwatne
do jej mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci.

– Na istnienie takiej placówki nie mo˝na
patrzeç tylko z punktu widzenia rehabilitacyj-
nego, chocia˝ stanowi to bezwarunkowy
priorytet jej funkcjonowania. W 70-tysi´cz-
nym mieÊcie z kilkunastoma szko∏ami, zak∏a-
dami pracy, przedszkolami musi istnieç mo˝-
liwoÊç znalezienia gospodarczej „niszy” do
uzupe∏nienia. 

Przy odpowiednim poznaniu struktury
rynku, do˝ywianie szkó∏, us∏ugi gastrono-
miczne czy cateringowe mogà staç si´ szan-
sà na w∏aÊciwe funkcjonowanie zak∏adu, któ-
ry tak jak „Centralna Kuchnia”, zajmuje si´
produkcjà ˝ywnoÊci.

Stàd te˝ niedopuszczalna jest sytuacja,
gdzie produkty wytwarzane przez zak∏ad za-
legajà pó∏ki magazynów. Produkt firmy musi
byç sprzedany szerszej rzeszy klientów, a dy-
wersyfikacja dzia∏alnoÊci ZAZ powinna prze-
biegaç w sposób ciàg∏y.

Dzia∏alnoÊç gastronomiczna, zdaniem
pomys∏odawcy inicjatywy, mog∏a dawaç wy-
mierne efekty nie tylko w sferze rehabilitacyj-
nej, ale by∏a szansà na funkcjonowanie ZAZ
w sferze ekonomicznej (ten poglàd si´ po-
twierdzi∏). Dzi´ki temu forma przedsi´wzi´-
cia, jakim jest Zak∏ad AktywnoÊci Zawodo-
wej „Centralna Kuchnia”, trafi∏a do w∏aÊciwej
grupy osób, która znalaz∏a zatrudnienie i ma
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optymalne warunki do rehabilitacji zawodo-
wej, spo∏ecznej i leczniczej.

Planujàc jednak ca∏e przedsi´wzi´cie
oraz zdajàc sobie spraw´ z faktu, ˝e osoby
niepe∏nosprawne nie sà w stanie pracowaç
fizycznie 8 godzin, wydajnoÊç ich pracy jest
zdecydowanie ni˝sza, wiadomym by∏o, ˝e
bez pomocy paƒstwa normalne funkcjonowa-
nie takiego zak∏adu jest niemo˝liwe. 

Okres realizacji

Od 15 sierpnia 2000 r. do  dziÊ zak∏ad
wcià˝ funkcjonuje.

Przygotowanie do realizacji 
przedsi´wzi´cia

Determinacja w dzia∏aniach majàcych na
celu zatrudnienie osób z upoÊledzeniem umy-
s∏owym zosta∏a doceniona i Ko∏o Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledze-
niem Umys∏owym jako jedno z pr´˝niej dzia-
∏ajàcych w kraju zosta∏o wytypowane do reali-
zacji zawartego w 1994 roku porozumienia
pomi´dzy ministrami Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej RP i Królestwa Danii programu specjalne-
go „Centralna Kuchnia”, zaakceptowanego
przez Rad´ Nadzorczà i Zarzàd Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych. Program specjalny „Centralna Kuchnia”
dotyczy∏ przygotowania kadry do udzia∏u
w procesie zmierzajàcym do powo∏ania pod-
miotu gospodarczego „Centralna Kuchnia”
w celu dalszego przekszta∏cenia w ZAZ. Do-
konano remontu i adaptacji budynku, przygo-
towano lini´ technologicznà kuchni do rozru-
chu, wyposa˝ono pomieszczenia przystoso-
wane do celów rehabilitacyjno-socjalnych.
Uczestnicy programu zostali przeszkoleni
w zakresie wykonywania prac zwiàzanych
z przygotowaniem i dystrybucjà posi∏ków
obiadowych. Z chwilà ukazania si´ Rozporzà-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 21.01.2000 r. Ko∏o opracowa∏o doku-
mentacj´ dotyczàcà Zak∏adu AktywnoÊci Za-
wodowej i po spe∏nieniu wymogów przekaza-

∏o wniosek o dofinansowanie do Paƒstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych w Warszawie celem rozpatrzenia
i akceptacj´. 11 sierpnia 2000 r. PFRON
podpisa∏ z Ko∏em Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
w Stargardzie Szczeciƒskim umow´ na dofi-
nansowanie ZAZ „Centralna Kuchnia”. Decy-
zjà wojewody z dniem 15 sierpnia 2000 roku
placówka Ko∏a „Centralna Kuchnia” otrzyma-
∏a – jako pierwsza w Polsce – status Zak∏adu
AktywnoÊci Zawodowej.

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
by∏o realizowane

Województwo zachodniopomorskie, po-
wiat Stargardzki, gmina Stargard Szczeciƒski.
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Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych 

stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci liczba osób

umiarkowany

znaczny 42

rodzaj niepe∏nosprawnoÊci liczba osób

upoÊledzenie umys∏owe 38

schorzenia narzàdu wzroku 1

schorzenia narzàdu ruchu 

i kr´gos∏upa
1

choroba psychiczna i nerwowa 1

inne 1

sytuacja zawodowa osoby 
przed udzia∏em w przedsi´wzi´ciu liczba osób
● pracujàca, w tym:

zatrudniona 1

zagro˝ona utratà zatrudnienia –

pracujàca na w∏asny rachunek –

● niepracujàca, w tym:

wolontariusz –

uczàca lub szkolàca si´ 37

zarejestrowana w Powiatowym
–Urz´dzie Pracy jako bezrobotna

zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy jako poszukujàca –
pracy

bierna zawodowo 4

Uzasadnienie potrzeby realizacji

przedsi´wzi´cia

Dzi´ki opisywanej inicjatywie stworzono
w „Centralnej Kuchni" miejsca pracy dla 59
osób. Przy tak wielkiej skali bezrobocia, dla
42 osób o znacznym stopniu niepe∏nospraw-
noÊci – mieszkaƒców miasta i powiatu – Za-
k∏ad AktywnoÊci Zawodowej sta∏ si´ jedynà
szansà uzyskania i przede wszystkim utrzy-
mania zatrudnienia zgodnego z ich mo˝liwo-
Êciami psychomotorycznymi. Poprzez prowa-
dzonà rehabilitacj´ leczniczà zapobiega si´

pog∏´bianiu dysfunkcji zdrowotnych, uspraw-
nia ruchowo i fizycznie. Pozwala to na pewne
odcià˝enie zarówno finansowe jak i organiza-
cyjne instytucji rehabilitacyjno-leczniczych
dzia∏ajàcych w Stargardzie Szczeciƒskim, któ-
re nie muszà ju˝ w tak znaczny sposób party-
cypowaç w dzia∏alnoÊci rehabilitacyjnej na
rzecz tej grupy mieszkaƒców miasta.

Dzia∏ania podejmowane przez ZAZ przy
udziale Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecz-
nej w wielu przypadkach pomog∏y osobom
niepe∏nosprawnym w rozwiàzaniu ich proble-
mów ˝yciowych i zawodowych.

ZAZ zajmuje si´ dowo˝eniem posi∏ków
do chorych podopiecznych MOPS, gdzie nie-
rzadko jest to jedyny pe∏ny, kaloryczny oraz
ciep∏y posi∏ek w ciàgu dnia. Funkcjonowanie
takiej placówki wysoko oceniajà osoby star-
sze i samotne, które ze wzgl´du na skromne
mo˝liwoÊci finansowe, dzi´ki bardzo niskim
cenom obiadów, w znacznym procencie sà
klientami zak∏adu.

Produkty ZAZ docierajà do bardzo du˝e-
go grona mieszkaƒców miasta. Dowo˝àc po-
si∏ki do odbiorcy indywidualnego, niepe∏no-
sprawni pracownicy majà mo˝liwoÊç rozwija-
nia swoich umiej´tnoÊci niezb´dnych przy
kontaktach interpersonalnych. Rozmawiajàc
z klientami na tematy zwiàzane z jad∏ospi-
sem, organizacjà dostaw posi∏ków, uczà si´
nawiàzywania znajomoÊci i kultury prowa-
dzenia rozmowy. Klienci, mieszkaƒcy miasta,
majà mo˝liwoÊç kontaktowania si´ z osobami
niepe∏nosprawnymi intelektualnie. Dzi´ki te-
mu prze∏amywane sà stereotypy, z ch´cià roz-
mawiajà z docierajàcymi do nich niepe∏no-
sprawnymi pracownikami ZAZ. JakoÊç ofero-
wanych posi∏ków dodatkowo wzmacnia wiar´
klientów w rzetelnoÊç i celowoÊç dzia∏ania za-
k∏adu. Organizujàc imprezy okolicznoÊciowe,
zajmujàc si´ wy˝ywieniem szkó∏ i przedszkoli
w mieÊcie i powiecie, pokazujàc si´ na impre-
zach kulturalno-rozrywkowych organizowa-
nych w rejonie Stargardu, ZAZ zaistnia∏ jako
firma, gdzie pracujà osoby niepe∏nosprawne,
które potrafià wyprodukowaç bardzo dobrà,
zdrowà i tanià ˝ywnoÊç.

Tak wymierne efekty pracy „Centralnej
Kuchni” wykszta∏ci∏y w spo∏ecznoÊci star-
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gardzkiej postawy i zachowania sprzyjajàce
integracji osób niepe∏nosprawnych w Êrodo-
wisku lokalnym. W∏aÊciwa wspó∏praca z sa-
morzàdem powiatowym pozwoli∏a na stwo-
rzenie w ZAZ „Centralna Kuchnia" dodatkowo
dwóch stanowisk pracy chronionej dla osób
niepe∏nosprawnych fizycznie. Dofinansowa-
nie turnusów rehabilitacyjnych, dotacje celo-
we, to tylko niektóre z form aktywnej wspó∏-
pracy w∏adz szczebla miejskiego i powiatowe-
go z Ko∏em PSOUU.

Prowadzàc w∏asny sklep firmowy ZAZ
poszerzy∏ formy dzia∏alnoÊci rehabilitacyjnej.
Zatrudnienie w nim znalaz∏y trzy osoby nie-
pe∏nosprawne, w tym jedna intelektualnie.
Sklep jest znany na terenie miasta jako miej-
sce, gdzie mo˝na kupiç bardzo tanie wyroby
garma˝eryjne, a sprzedawcami sà osoby nie-
pe∏nosprawne.

Poprzez zatrudnienie w ZAZ, osoby nie-
pe∏nosprawne majà kolejnà szans´ na „na-
miastk´ normalnoÊci”. Ko∏o PSOUU, jako je-
den z elementów stworzonego systemu opie-
ki nad osobami niepe∏nosprawnymi, prowadzi
Mieszkalnictwo Chronione. 

Uzyskujàc dodatkowe dochody z tytu∏u
umowy o prac´, 11 niepe∏nosprawnych pra-
cowników mia∏o mo˝liwoÊç zamieszkania we
w∏asnym mieszkaniu. 

Ârodki wypracowywane przez ZAZ zgod-
nie z odpowiednimi przepisami przekazywane
sà na rzecz Zak∏adowego Funduszu Aktywno-
Êci, w ramach którego istnieje mo˝liwoÊç
wspomagania ró˝nych form mieszkalnictwa
chronionego. Udzielane sà po˝yczki na wp∏a-
t´ kaucji za mieszkanie, na doposa˝enie
mieszkaƒ. Tak˝e koszty opieki nad osobami
zamieszkujàcymi w Mieszkalnictwie wymaga-
jà wsparcia ze strony ZAZ. Podzielone sà pro-
porcjonalnie na wszystkich mieszkaƒców i ze
Êrodków Zak∏adowego Funduszu AktywnoÊci
cz´Êciowo pokrywany jest koszt opieki nad
11 lokatorami.

Bez zatrudnienia w ZAZ osoby niepe∏no-
sprawne nigdy nie mia∏yby mo˝liwoÊci posia-

dania i utrzymania mieszkania z zabezpieczo-
nà pe∏nà opiekà.

Zatrudnione osoby niepe∏nosprawne wy-
pracowujà sobie Êwiadczenia rentowe. Nie sà
biernymi odbiorcami kolejnej formy pomocy
spo∏ecznej paƒstwa. Aktywnie uczestniczà
w zabezpieczaniu swojej przysz∏oÊci, wypra-
cowanej, a nie darowanej. Praca daje osobom
niepe∏nosprawnym poczucie godnoÊci i przy-
datnoÊci spo∏ecznej. Funkcjonowanie zak∏adu
na terenie miasta pozwala jego mieszkaƒcom
mieç ÊwiadomoÊç, ˝e osoby niepe∏nosprawne
niekoniecznie muszà byç dla nich obcià˝e-
niem – potrafià pracowaç, ich praca mo˝e
mieç bardzo wymierne efekty, a normalne
funkcjonowanie osób niepe∏nosprawnych
w nowoczesnym spo∏eczeƒstwie nie jest ni-
czym nadzwyczajnym.

Sposób rekrutacji uczestników

Dzi´ki stworzonemu systemowi rehabili-
tacji zatrudnienie w ZAZ znaleêli m.in. pod-
opieczni Ko∏a. Rady programowe wszystkich
placówek Ko∏a, opracowujàc indywidualne
programy rehabilitacji ÊciÊle ze sobà wspó∏-
pracujà w zakresie planowania i monitorowa-
nia przebiegu procesu rehabilitacji ka˝dego
podopiecznego Stowarzyszenia b´dàcego
w którejkolwiek placówce. WTZ jako placów-
ka prowadzàca terapi´ poprzez prac´ w jed-
nej z pracowni prowadzi gospodarstwo domo-
we. W ramach prowadzonej terapii uczestni-
cy warsztatu przygotowujà si´ do zatrudnie-
nia w ZAZ. Je˝eli pojawiajà si´ mo˝liwoÊci
Rada Programowa WTZ kieruje odpowiednio
przygotowanego uczestnika do ZAZ w celu
zatrudnienia i dalszego rozwoju spo∏eczno-za-
wodowego.

Cz´Êç pracowników to absolwenci szko∏y
specjalnej w Stargardzie Szczeciƒskim.
Wspó∏praca z Powiatowym Zespo∏em ds.
Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci równie˝ po-
zwoli∏a na zatrudnienie kilku osób niepe∏no-
sprawnych.
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Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane

Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej „Cen-
tralnja Kuchnia” nieprzerwanie prowadzi
dzia∏alnoÊç. Zakres i forma jego us∏ug ulegajà
ciàg∏ym modyfikacjom wymuszanym przez
zmieniajàce si´ realia gospodarki rynkowej
i polityki spo∏ecznej paƒstwa. 

Napotkane problemy w trakcie
planowania, realizacji, 
rozliczania przedsi´wzi´cia 
i sposoby ich rozwiàzywania
● W trakcie planowania:

– brak jasnych i jednolitych wytycznych
dotyczàcych tworzenia ZAZ;

– konsultacje z pracownikami PFRON
w Warszawie. Wspó∏praca z Zarzàdem G∏ów-
nym PSOUU przy nowelizacji Ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych celem wprowadzenia
ZAZ jako formu∏y szczególnie korzystnej dla
osób niepe∏nosprawnych intelektualnie;

– brak wzorców przy tworzeniu ZAZ;

– samodzielne opracowanie wniosku

oparte na gruntownej wiedzy na temat osób
niepe∏nosprawnych i zasad dzia∏alnoÊci go-
spodarczej;

– zmiany w przepisach, dotyczàce wy-
magaƒ wobec osób niepe∏nosprawnych za-
trudnionych w ZAZ. Najpierw by∏y to osoby
z umiarkowanym i znacznym stopniem nie-
pe∏nosprawnoÊci, a nast´pnie tylko ze znacz-
nym;

– rekrutacja uzupe∏niajàca do ZAZ, tak,
aby wszystkie osoby zatrudnione mia∏y znacz-
ny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.

● W trakcie realizacji:

– brak jednolitych przepisów fiskalnych
dotyczàcych ZAZ (VAT, NIP i inne);

– korespondencyjne wyjaÊnianie niejas-
noÊci z Urz´dem Skarbowym.

● W trakcie rozliczania:

– z powodu braku jednoznacznych 
i spójnych przepisów powsta∏y problemy 
w rozliczeniu dotacji za lata 2000-2001;

– ZAZ musia∏ zwróciç do PFRON
10.039,77 z∏.
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia

pochodzenie Êrodków wysokoÊç (PLN) nazwa instytucji

w∏asne 3.233.034,72

zewn´trzne 167.013,90 Urzàd Miasta Stargard, PCPR, darowizny

publiczne krajowe 6.315.112,50 PFRON

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia

Kategoria wydatku Kwota (PLN)

dzia∏alnoÊç gospodarcza 2.313.619,62

dzia∏alnoÊç obs∏ugowo-rehabilitacyjna 3.269610,23

ZFA 357.290,55



97

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji



Wydawca:
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Paw∏a II 13
tel. (022) 620 03 51, infolinia 0 800 153 163
www.pfron.org.pl
Organizacja druku: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. Warszawa
Projekt graficzny i sk∏ad: Wojciech Ciàg∏o
Redakcja: Justyna ˚ukowska
Druk: Drukarnia DUET Kielce 
Nak∏ad: 2 050 egz. 

Publikacja powsta∏a dzi´ki uprzejmoÊci organizacji pozarzàdowych. 
Przedstawione w publikacji opracowania i dane pochodzà z ankiet konkursowych 
i materia∏ów przygotowanych przez te organizacje.



Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi

w Laskach

Wroc∏awski Sejmik Osób

Niepe∏nosprawnych

Stowarzyszenie „Niepe∏nosprawni 

dla Ârodowiska EKON" 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Pomocy Matematykom

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Zespó∏ Regionalny Koalicji 

na rzecz Zdrowia Psychicznego

Polski Zwiàzek G∏uchych Oddzia∏

Mazowiecki w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o

w Szczecinie

Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o

w Stargardzie Szczeciƒskim

Przygotowanie osób z dysfunkcjà wzroku do

wejÊcia na otwarty rynek pracy

Program wspomaganego zatrudniania osób

niepe∏nosprawnych – TRENER (projekt

pilota˝owy) 

EKO-PRACA Projekt Pilota˝owy

Wspieranie kszta∏cenia osób

niepe∏nosprawnych w formach szkolnych

w zawodach umo˝liwiajàcych zdobycie

zatrudnienia w trybie telepracy

Edukacja, aktywizacja zawodowa, komu-

nikacja spo∏eczna, doradztwo, zatrudnienie

– fundacyjny system przeciwdzia∏ania 

marginalizacji osób niepe∏nosprawnych

Sekcja Rynku Pracy w Warszawskim 

Domu pod Fontannà

Sieç asystentów – t∏umaczy j´zyka

migowego realizujàcych us∏ugi z zakresu

zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych

Rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego

poprzez przygotowanie osób

z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà do

pracy w Zak∏adach AktywnoÊci Zawodowej

Rehabilitacja zawodowa m∏odych osób 

g∏uchoniewidomych – program pilota˝owy

Utworzenie i prowadzenie Zak∏adu

AktywnoÊci Zawodowej „Centralna Kuchnia”

9

Spis treÊci

19

27

35

43

53

65

71

79

87


